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Ruszamy z oczyszczalnią!
W ostatnim czasie otrzy-

maliśmy niezwykle ważną i 
wyczekiwaną przez nas wia-
domość. 29 listopada 2018r. 
Gmina Miasto Raciąż uzyskała 
pozwolenie na użytkowanie 
oczyszczalni miejskiej zmoder-
nizowanej w ramach projektu 
pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno – kanalizacyjnej 
w Gminie Miasto Raciąż”.  
Zapraszamy wszystkich chęt-
nych mieszkańców, których 
zakres obecnego projektu nie 
objął, do zgłaszania woli przy-
łączania się do sieci kanalizacji 
do Urzędu Miejskiego w Ra-
ciążu.  STR. 7

Budynki jak nowe
W sierpniu podpisana została 

z Wykonawcą umowa na realizację 
projektu pn. „Termomodernizacja 
oraz poprawa efektywności energe-
tycznej budynków użyteczności pu-
blicznej w Gminie Miasto Raciąż”. 
Praca wre – działania mające na celu 
realizację projektu prowadzone są 
już na trzech budynkach miejskich: 
Miejskim Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz budynku, w którym 
mieści się Biblioteka Publiczna i 
MOPS.

STR. 5

Kilka słów o Budżecie Gminy ...
Budżet gminy, to dokument planistyczny, który zawiera dochody i wydatki. Zgodnie z art. 

238 ustawy o finansach publicznych powinien on być sporządzony przez organ wykonawczy, czyli 
Wójta Gminy do 15 listopada każdego roku, a następnie przedłożony radzie gminy do akceptacji 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania jego poprawności formalnej i meryto-
rycznej...str.4

Charytatywnie dla Oli
Rada rodziców Szko-

ły Podstawowej w Myst-
kowie zorganizowała 
w sobotę 24 listopada 
charytatywny bal, z któ-
rego dochód zostanie 
przeznaczony w kwocie 
14100,00zł  na leczenie 
trzyletniej Oli, która cho-
ruje  na rzadką chorobę 
genetyczną.

Był to bal wyjątkowy, 
mogły w nim uczestni-
czyć całe rodziny, a ci, 
którzy zdecydowali się 
przyjść, mogli pomóc Oli 
na wiele sposobów. Sprze-
dawane były okoliczno-
ściowe cegiełki, przepro-
wadzono licytacje była 
również loteria fantowa 
i przygotowane przez ro-
dziców przepyszne ciasta  
i swojskie jadło....str6

VI Miejsko 
– Gminna 
Wigilia 
Plenerowa

16 grudnia spotkaliśmy się na 
placu przy Urzędzie Miejskim by 
wspólnie spędzić czas na VI Miejsko – 
Gminnej Wigilii zorganizowanej przez 
Miejskie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorow-
skiego przy współpracy Gminy Mia-
sto Raciąż i Gminy Raciąż. Wspólne 
kolędowanie oraz łamanie chlebem i 
życzenia wprowadziły nas w magiczną 
świąteczną atmosferę. 

STR. 16 - 17
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W dniu 27 listopada 2018r uczniowie klasa VIII Szkoły Podstawowej w 
Mystkowie wybrali się w raz z nauczycielem Wiedzy o społeczeństwie L. Wyrzy-
kowską na II Sesję Rady Gminy Baboszewo. Uczniowie mieli okazję obserwować 
pracę rady gminy. Poznali proces stanowienie prawa miejscowego- podejmowania 
uchwał. Spotkali się również z radnymi z okręgów będących na terenie działania 
szkoły p. Janina Pydynowską i Moniką Rogowską .

Podsumowanie 
Wyborów 
Samorządowych.

W drugiej turze wyborów samorządowych 4 listopada 
2018r wolą mieszkańców Wójtem Gminy Baboszewo został 
59-letni Bogdan Janusz Pietruszewski z Baboszewa, który 
kandydował z własnego komitetu KWW BOGDANA PIE-
TRUSZEWSKIEGO. Uzyskał 1.879 głosów czyli 55.62 %. 
Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Ciechanowie  z 
dnia 13 listopada 2018r zwołano pierwsza sesję nowo wy-
branej Rady Gminy Baboszewo na dzień 19 listopada 2018r 
na godzinę 1000 w celu złożenia ślubowania przez radnych 
wybranych w wyborach do rady gminy przeprowadzonych w 
dniu 21 października 2018r oraz ślubowanie Wójta wybra-
nego w ponownym głosowaniu w dniu 4 listopada 2018r.

W skład nowej Rady Gminy Baboszewo na kadencję 
2018-2023 weszło 7 radnych z KWW BOGDANA PIE-
TRUSZEWSKIEGO: Gabriel Gulaszewski, Tadeusz Ci-
chocki, Wioletta Derecka, Wiesław Kupniewski, Wiesław 
Garczewski, Janina Pydynowska, Monika Rogowska. 3 rad-
nych z KWW WIESŁAWA PRZEDPEŁSKIEGO: Mariusz 
Karwowski, Marek Smoliński, Kazimierz Sadowski, a także 

2 radnych z KWW TOMASZA SOBECKIEGO: Katarzyna 
Gwiazdowska i Edyta Skręciak, 2 radnych z KWW-STRA-
ŻAK: Sławomir Goszczycki i Grzegorz Ziółkowski oraz 
Grzegorz Kaliński z KWW RZEWIN.

Wójt Gminy Baboszewo Kadencji 2018-2023
Bogdan Janusz Pietruszewski
Radni Gminy Baboszewo Kadencji 2018-2023
Przewodniczący Rady Gminy Baboszewo - Sławomir 

Piotr Goszczycki
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Baboszewo - Wie-

sław Kupniewski
Tadeusz Cichocki, Wioletta Derecka, Wiesław Garczew-

ski, Gabriel Gulaszewski, Katarzyna Gwiazdowska, Grzegorz 
Kaliński, Mariusz Karwowski, Janina Pydynowska, Moni-
ka Rogowska, Kazimierz Sadowski, Edyta Skręciak, Marek 
Smoliński, Grzegorz Ziółkowski.

Transmisja online każdej sesji
https://www.youtube.com/channel/UC4tTgehQEjDG-

--tx6iJwAbA

W dniu 4 grudnia 2018 roku Rada 
Gminy Baboszewo podjęła uchwały w 
sprawie wysokości przyszłorocznych 
podatków lokalnych.

Obniżono ogłoszoną przez GUS średnią cenę skupu żyta 
do celów wymiaru podatku rolnego z kwoty 54,36 zł za 1 dt 
do kwoty 45,00 zł za 1 dt. 

Stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ba-
boszewo będą wynosiły dla gruntów:

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 
-  0,90 zł za m²,

pod wodami powierzchniowymi jezior i zbiorników 
sztucznych - 4,60 zł za ha,

pozostałych - 0,30 zł za m²,
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 

3,00 zł za m².

Rada Gminy uchwaliła następujące stawki dla budyn-
ków w zależności od ich przeznaczenia: 

mieszkalnych - 0,70 zł za  m²,
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej  – 

22,00 zł za  m², 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-

kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,50 
zł za m²,

związanych z udzielaniem usług zdrowotnych - 4,60 zł 
za  m²,

pozostałych - 6 zł za  m². 

W przypadku podatku od środków transportowych 
obniżono stawki dotyczące dwuosiowych ciągników siodło-
wych lub balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej ze-
społu pojazdów powyżej 31 ton do kwoty 1 500,00 zł oraz 
trzyosiowych przyczep i naczep, które łączne z pojazdem sil-
nikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 38 
ton do kwoty 1 300,00 zł.

Pozostałe stawki podatków od środków transportowych 
nie uległy zmianie.



Drodzy mieszkańcy,
chciałbym serdecznie podziękować, 

że po raz kolejny obdarzyli mnie Pań-

stwo zaufaniem i wybrali mnie na Bur-

mistrza Miasta Raciąża podczas ostat-

nich wyborów samorządowych. To dla 

mnie bardzo ważne, że oddali Państwo 

na mnie swój głos i dzięki temu będę 

mógł działać na rzecz naszego miasta 

przez kolejną kadencję. 

Zmiany w naszym mieście dostrze-

gają Państwo zapewne „gołym okiem”. 

Postępują prace związane z projektem 

dotyczącym termomodernizacji budyn-

ków użyteczności publicznej. Efekty 

dotychczas prowadzonych prac są już 

widoczne. Prace na zewnątrz budyn-

ku są już na wykończeniu w MCKSiR 

oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W 

ostatnich tygodniach prace prowadzone 

są także na budynku, w którym mieści 

się Biblioteka Publiczna i MOPS. Poza 

dociepleniem budynków i wykonaniem 

elewacji, w budynku zostały wymienio-

ne okna. W przyszłym roku prace będą 

prowadzone również na budynku Urzę-

du Miejskiego, Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Konarskiego, Przedszkola 

Miejskiego oraz Hali Sportowej. Pro-

jekt poza efektem wizualnym zapewni 

również korzyści ekonomiczne. Miasto 

zaoszczędzi na rachunkach a miesz-

kańcy korzystając z budynków. Ponad-

to projekt ma także ogromne znaczenie 

proekologiczne. Wymienione zostaną 

bowiem oprawy świetlne i źródła świa-

tła na ledowe. Przebudowane zostaną 

systemy grzewcze, wymienione instalacje 

centralnego ogrzewania. Zastosowana 

zostanie instalacja automatyki pogodo-

wej oraz systemy racjonalizujące zużycie 

energii. Zamontowane zostaną panele 

fotowoltaiczne (przyp. red. – mają one 

za zadanie przetwarzać energię słonecz-

ną na prąd). 

W Urzędzie Miejskim zbierane były 

wnioski dla osób chętnych do skorzysta-

nia z oferty, jaką daje program Miesz-

kanie Plus. Do naszego urzędu wpłynęło 

13 wniosków, które zostaną przekazane 

Radzie Miejskiej w celu rozpatrzenia.

Mamy pozwolenie na 
użytkowanie oczyszczalni

Na koniec roku spływają do nas 

pozytywne wieści. 29 listopada Gmi-

na Miasto Raciąż uzyskała pozwolenie 

na użytkowanie oczyszczalni miejskiej 

zmodernizowanej w ramach projektu 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wod-

no – kanalizacyjnej w Gminie Miasto 

Raciąż”. Po długich miesiącach prac, 

miejska oczyszczalnia zyskała aprobatę 

i została dopuszczona do użytkowania. 

To dla miasta bardzo ważny moment, 

ponieważ posiadamy zmodernizowaną 

oczyszczalnię, która będzie bardziej wy-

dajna, a przede wszystkim posłuży nam 

przez długie lata. Chciałbym jeszcze 

przypomnieć, że podpisałem umowę na 

przedłużenie termin realizacji projektu 

pn. „Uporządkowanie gospodarki wod-

no – kanalizacyjnej w Gminie Miasto 

Raciąż”. Umowa została wydłużona o 

rok, co oznacza, że termin zakończenia 

realizacji projektu przeniesiony został na 

trzeci kwartał przyszłego roku. Otwiera 

to przed miastem nowe możliwości. 

Dzięki takiemu obrotowi sprawy będzie-

my mogli przygotować się do realizacji 

nowych podłączeń do sieci kanalizacji 

już w przyszłym roku. Są to dobre wia-

domości przede wszystkim dla wszystkich 

mieszkańców, którzy chcieliby podłączyć 

się do sieci kanalizacji a nie obejmował 

ich zakres aktualnie prowadzonego pro-

jektu. Zapraszamy wszystkich chętnych 

mieszkańców, których zakres obecnego 

projektu nie objął, do zgłaszania woli 

przyłączania się do sieci kanalizacji do 

Urzędu Miejskiego w Raciążu. Jeśli stan 

prawny nieruchomości będzie na to po-

zwalał już wkrótce będziemy pracować 

nad kolejnymi przyłączami. Pracujemy 

również nad zwiększeniem kwoty dofi-

nansowania na realizowane działania 

w związku z planowanym zwiększe-

niem jego zakresu.

W Nowy Rok pełną parą 
Nadchodzący rok to przede wszyst-

kim rok, w którym kończyć będziemy 

realizowane na taką ogromną skalę 

inwestycje. To najważniejsze zadanie i 

na nim będą skupione działania całego 

samorządu miejskiego i moje własne. 

Ukończony zostanie projekt dotyczący 

termomodernizacji budynków uży-

teczności publicznej a także projekt 

zakładający rozbudowę kanalizacji 

miejskiej – to właśnie w przyszłym roku 

będziemy realizować część zakładającą 

realizację nowych przyłączy. Rozpocz-

niemy również realizację projektu w 

zakresie dziedzictwa kulturalnego. Je-

stem przekonany, że Państwu tak jak 

i mnie przypadną te zmiany do gustu 

oraz dostrzegą Państwo korzyści z pro-

ponowanych zmian. Nowy rok to także 

realizacja dużego projektu szkolnego, 

który zakłada poprawę jakości kształce-

nia oraz rozwój kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy. Młodzież 

skorzysta z dodatkowych zajęć matema-

tyczno-przyrodniczych oraz językowych, 

dodatkowo będzie rozwijać swoje kom-

petencje kluczowe m.in. cyfrowe. W tym 

celu powstaną w szkołach   pracownie 

matematyczno – przyrodnicze, językowe 

oraz mobilne pracownie komputerowe. 

Wsparcie przewiduje rozwijanie wśród 

uczniów kreatywności, innowacyjności, 

przedsiębiorczości, umiejętności pracy w 

zespole, umiejętności rozumienia, kry-

tycznego myślenia, a także rozwiązywa-

nia problemów. Unijne dofinansowanie 

pozwoli także zadbać o   nauczycieli, 

doposażyć placówki w niezbędne pomo-

ce dydaktyczne oraz sprzęt. Przyszły rok 

zapowiada się zatem bardzo pracowicie.

Świąteczny czas
Już wkrótce Święta Bożego Naro-

dzenia, czas wieczerzy wigilijnej, uczest-

nictwa w Pasterce, spotkań rodzinnych, 

czas poszanowania tradycji i zwyczajów. 

Jednym z naszych lokalnych zwyczajów 

są spotkania na plenerowej Wigilii przed 

Urzędem Miejskim. Cieszę się, że w tym 

roku udało nam się spotkać po raz szósty, 

zaś po raz pierwszy w śnieżnej scenerii, 

co dodało wyjątkowego klimatu. Jestem 

zadowolony, że ta – można już rzec – 

miejska tradycja przypadła Wam do gu-

stu i mimo przygotowań do świąt, czasu 

spędzanego na sprzątaniu i gotowaniu 

udało Wam się znaleźć wolną chwilę by-

śmy mogli wspólnie spędzić ten magicz-

ny czas. Jestem bardzo dumny, że udało 

nam się tak licznie spotkać. W spotkaniu 

uczestniczyli nie tylko mieszkańcy Racią-

ża i Gminy Raciąż, ale także wielu go-

ści. Wydarzenie zostało przygotowywane 

przez obydwa nasze samorządy z udzia-

łem z Parafii Św. Wojciecha w Raciążu. 

Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom 

tego wydarzenia, a szczególnie tym, 

którzy swoim śpiewem oraz scenką oko-

licznościową uświetnili do wydarzenie i 

nadali mu świąteczny charakter. Dzię-

kuję Wam, drodzy mieszkańcy także za 

czynne zaangażowanie w Kiermasz Bo-

żonarodzeniowy, który odbył się podczas 

Wigilii Plenerowej. Cieszę się, że dzia-

łaliśmy razem i udało nam się zebrać 

pieniążki na wsparcie Fundacji Domy 

Samotnych Matek z Dziećmi w Kra-

śniewie. To bardzo ważne dla mnie jako 

burmistrza, że bierzecie udział w lokal-

nych działaniach i spotkaniach. Robimy 

to dla Was. Z okazji zbliżających się 

świąt życzę wszystkim mieszkańcom Ra-

ciąża zdrowych i pogodnych Świąt Boże-

go Narodzenia spędzonych w rodzinnej 

atmosferze oraz wszelkiej pomyślności w 

nadchodzącym Nowym 2019 Roku.

W nowym roku zapraszam Was tak-

że do stałego korzystania z oferty miej-

skiej. Serdecznie zapraszam do wzięcia 

udziału w Orszaku Trzech Króli, który 

6 stycznia przejdzie ulicami naszego 

miasta. Najmłodszych mieszkańców 

naszego miasta zapraszam na ferie or-

ganizowane przez Miejskie Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda 

Kaczorowskiego w Raciążu.
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              Słowo Burmistrza Miasta                                         Mariusza Godlewskiego



4 Baboszewo – aktualności

Budżet gminy, to dokument planistycz-
ny, który zawiera dochody i wydatki. 
Zgodnie z art. 238 ustawy o finansach 
publicznych powinien on być sporządzo-
ny przez organ wykonawczy, czyli Wójta 
Gminy do 15 listopada każdego roku, 
a następnie przedłożony radzie gminy 
do akceptacji i  Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej celem zaopiniowania jego 
poprawności formalnej i merytorycz-
nej. W roku 2018 w związku ze zmianą 
na stanowisku Wójta Gminy i upływem 
kadencji poprzedniego Wójta z dniem 
16 listopada, projekt budżetu ( Zarzą-
dzenie Nr 103/2018 Wójta Gminy Babo-
szewo z dnia 15 listopada 2018 roku w 
sprawie projektu Uchwały Budżetowej 
Gminy Baboszewo na rok 2019 ), zgod-
nie z wymogami ustawowymi przygoto-
wał Wójt Gminy Tomasz Sobecki,   

Sporządzony przez ustępującego 
Wójta projekt budżetu Gminy Babo-
szewo na 2019 rok, nie jest możliwy 
do realizacji wymaga licznych korekt i 
autopoprawek, aby mógł być uchwalo-
ny przez Radę Gminy i realizowany w 
roku 2019.

Dochody ustalono w kwocie 
34  958  171 zł, w tym dochody ma-
jątkowe 130  000 zł w związku z  pla-
nowaną sprzedażą budynku będącego 
własnością Gminy. Wydatki ustalono 
w kwocie 40  560  158 zł, w tym wy-

datki inwestycyjne 7  356  357,62 zł.  
Porównując dochody do wydatków 
należy stwierdzić, że występuje deficyt 
budżetowy, czyli planowane wydatki 
nie posiadają pokrycia w  planowanych 
dochodach. W związku z brakiem 
środków finansowych Wójt zaplanował 
zaciągnięcie długu w postaci kredytu 
w kwocie 6 050 650,89 zł, co stanowi  
około 17,31% planowanych dochodów 
rocznych. W stosunku do planowanych 
dochodów jest to kwota bardzo duża, 
tym bardziej, że spłatę tego kredytu za-
planowano na lata 2020 – 2029, to jest 
okres 10 lat po 605 065 zł rocznie. Po-
nadto w roku 2019 postanowiono część 
kredytu przeznaczyć na spłatę zaciągnię-
tych w latach 2015 – 2016 pożyczek z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie, których planowane raty 
spłat istnieją do roku 2020, odpowied-
nio w roku 2019 – 448  664 zł, zaś w 
roku 2020 – 342 335 zł.     

Analizując kwoty planowanych do-
chodów, nie udało się odnaleźć żadnej 
pozycji, która wskazywałaby na uzyska-
nie zewnętrznych źródeł finansowania, 
czyli poprzedni Wójt Gminy nie złożył 
żadnych wniosków o pomoc finansową, 
co bardzo poprawiło by kondycję finan-
sową Gminy. Budżet po stronie docho-
dów opiera się wyłącznie na dochodach 

własnych pochodzących głównie z po-
datków i opłat lokalnych, dochodów z 
majątku  gminy, czyli sprzedaż wody, 
odbiór ścieków, wynajem lokali miesz-
kalnych i użytkowych na potrzeby dzia-
łalności a także z subwencji wyrównaw-
czej i oświatowej, które są obowiązkową 
daniną budżetu państwa na rzecz jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz z 
dotacji celowych na zadania, które są fi-
nansowane w 100% z budżetu państwa, 
a dotyczą przede wszystkim środków 
na wypłaty świadczeń wychowawczych 
500+, które zaplanowano w kwocie 
około 5,5 mln zł, świadczeń rodzinnych 
i świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go, które zaplanowano w kwocie około 
3 mln zł. W strukturze dochodów bu-
dżetu gminy należy zauważyć, że zna-
czącą pozycję zajmują dochody pocho-
dzące z subwencji, bo około 14,7 mln zł, 
co stanowi około 42% budżetu gminy, 
dotacje celowe z budżetu państwa na 
zadania zlecone z zakresu administracji 
rządowej oraz zadania własne to kwota 
9,03 mln zł, co stanowi około 28%, 
pozostała kwota 10 mln zł, to dochody 
własne, które stanowią około 30% do-
chodów. 

Trudno na etapie projektu budżetu 
wywnioskować na ile realne są kwoty 
zaplanowanych wydatków bieżących, 
czy są one wyszacowane na odpowied-

nim poziomie, czy ich niedoszacowanie 
ujawni się w trakcie realizacji budżetu. 
W większości samorządów na terenie 
kraju, które są organami prowadzący-
mi szkoły, wydatki na oświatę zajmują 
pierwszą pozycję w strukturze wydat-
ków, ta sytuacja dotyczy również Gmi-
ny Baboszewo. Planowane wydatki na 
oświatę i wychowanie pochłaniają około 
35% budżetu gminy. Pomoc społecz-
na i rodzinie, to kolejna pozycja, która 
angażuje około 25% budżetu gminy, 
pozostałe wydatki dotyczą rolnictwa, 
administracji, transportu, ochrony śro-
dowiska, gospodarki komunalnej i spor-
tu.

Z kwoty około 40 mln planowa-
nych wydatków, na realizację zadań i 
przedsięwzięć  inwestycyjnych ustępują-
cy Wójt Gminy zaplanował kwotę 7,4 
mln, które za kwotę 5,6 mln zamierza 
się realizować z kredytu bankowego, 
a zaledwie około 1,8 mln to środki wła-
sne gminy. Na przestrzeni lat funkcjo-
nowania Gminy Baboszewo nie było ta-
kiej sytuacji, aby z budżetu gminy było 
tak niskie finansowanie inwestycji, a 
tak wysoki poziom kredytu jako źródło 
finansowania. Wśród zadań inwestycyj-
nych zaplanowanych na rok 2019 sku-
piono się głównie na  zadaniach z zakre-
su przebudowy dróg gminnych, które 
nie posiadają przygotowanej dokumen-

tacji projektowej i kosztorysowej, przy-
gotowanie jest procesem długotrwałym 
i nie pozwoli na zrealizowanie zamierzo-
nych inwestycji w roku budżetowym. 
Na część zadań związanych z przebudo-
wą dróg, na które gmina posiada gotową 
dokumentację projektowo – kosztoryso-
wą sporządzoną w roku 2015 nie zreali-
zowano tych zadań do chwili obecnej, 
a proces ten zaplanowano na lata póź-
niejsze. Szereg zadań inwestycyjnych 
ujętych w budżecie nie znajduje uzasad-
nienia na ich obecną realizację, gdyż nie 
są  zadaniami zaspakajającymi potrzeby 
szerszego kręgu mieszkańców, a jedy-
nie wąskiej grupy społeczeństwa, co w 
obecnej sytuacji finansowej nie może w 
chwili obecnej być zrealizowane, a jedy-
nie w przyszłości.

Jedyną realną szansą na uchwalenie 
budżetu gminy na rok 2019 jest ponow-
ne jego przeanalizowanie i przedyskuto-
wanie z radą gminy pod kątem realności 
zamierzeń inwestycyjnych i możliwości 
finansowych gminy w jakiej się znalazła.

Rada gminy wspólnie z wójtem 
oceni poszczególne pozycje zawarte w 
budżecie po stronie wydatków i w usta-
wowym terminie do 31 stycznia 2019 
roku uchwali budżet w kształcie, który 
pozwoli na zaspakajanie najpilniejszych 
potrzeb mieszkańców.       

Kilka słów o Budżecie Gminy ...
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W sierpniu podpisana została z Wyko-
nawcą umowa na realizację projektu 
pn. „Termomodernizacja oraz poprawa 
efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż”. Praca wre – działania 
mające na celu realizację projektu pro-
wadzone są już na trzech budynkach 
miejskich: Miejskim Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczo-
rowskiego w Raciążu, Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej oraz budynku, w którym 
mieści się Biblioteka Publiczna i MOPS.

Wartość realizowanego projektu 
wynosi ponad 8,8 miliona złotych a 
dofinansowanie stanowi kwotę w wy-
sokości ponad 5,3 miliona złotych. 
Termomodernizacja oraz poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej w Gminie 
Miasto Raciąż to kolejna inwestycja 
miejska na wielką skalę. Dofinansowa-
nie na termomodernizację budynków 
miejskich zakłada prowadzenie prac 
aż na  siedmiu budynkach miejskich, 
tj. Urzędzie Miejskim, Miejskim Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji im 
Ryszarda Kaczorowskiego, Bibliotece 
Miejskiej i Miejskim Ośrodku Pomo-
cy Społecznej, Przedszkolu Miejskim, 
Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Konarskiego, Ochotniczej Straży Po-
żarnej i Hali Sportowej.

Duży zakres prac
Zakres działań jest ogromny. Na 

szczęście udało nam się wydłużyć czas 
realizacji projektu do końca września 
przyszłego roku. Projekt zakłada ter-
momodernizację oraz poprawę efek-
tywności energetycznej budynków. 
Prace będą polegały m.in. na wymia-
nie okien i drzwi zewnętrznych. Po-
nadto budynki zostaną kompleksowo 
ocieplone, docieplone zostaną także 
stropy i dachy. Co więcej, ocieplone 
zostaną podłogi poprzez docieplenie 
fundamentów. Wymienione zostaną 
oprawy świetlne i źródła światła na le-
dowe. Przebudowane zostaną systemy 
grzewcze, wymienione instalacje cen-
tralnego ogrzewania. Zastosowana zo-
stanie instalacja automatyki pogodowej 
oraz systemy racjonalizujące zużycie 

energii. Zamontowane zostaną panele 
fotowoltaiczne (przyp. red. – mają one 
za zadanie przetwarzać energię słonecz-
ną na prąd). 

Ocieplone budynki
Projekt narzuca Gminie Miasto 

Raciąż kompleksowość rozwiązań. Za-
tem wszelkie wymiany, docieplenia i 
ocieplenia dotyczą wszystkich siedmiu 
budynków. Miasto zaoszczędzi na ra-
chunkach a mieszkańcy korzystając z 
budynków. Projekt ma także ogromne 
znaczenie proekologiczne. Zakończenie 

prac planowane jest na lipiec przyszłe-
go roku. Efekty dotychczas prowadzo-
nych prac są już widoczne. Prace na ze-
wnątrz budynku są już na wykończeniu 
w MCKSiR oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W ostatnich tygodniach pra-
ce prowadzone są także na budynku, w 
którym mieści się Biblioteka Publiczna 
i MOPS. Poza dociepleniem budyn-
ków i wykonaniem elewacji, w budyn-
ku zostały wymienione okna. Efekty 
prac są już coraz bardziej widoczne. 

UM RACIĄŻ

Prace w zakresie projektu dotyczącego termomodernizacji wrą

Budynki jak nowe
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Rada rodziców Szkoły Podstawowej w 
Mystkowie zorganizowała w sobotę 24 
listopada charytatywny bal, z którego 
dochód zostanie przeznaczony w kwo-
cie 14100,00zł  na leczenie trzyletniej 
Oli, która choruje  na rzadką chorobę 
genetyczną.

Był to bal wyjątkowy, mogły w nim 
uczestniczyć całe rodziny, a ci, którzy 
zdecydowali się przyjść, mogli pomóc 
Oli na wiele sposobów. Sprzedawane 
były okolicznościowe cegiełki, przepro-
wadzono licytacje była również loteria 
fantowa i przygotowane przez rodzi-
ców przepyszne ciasta  i swojskie jadło.

Nie obyło się oczywiście bez za-
bawy i licznych występów. Na scenie 
pojawiły się dzieci z                    SP 
Mystkowo, wystąpił Teatr Ognia Wid-
mo, zagrali zespół WOOW, ERATOX, 
zaśpiewał Piotr Kwiatkowski. O opra-
wę muzyczną, sprzęt nagłaśniający i 
prowadzenie imprezy zadbał TUK 
MUZ Marcin Olszewski.

Nie obyło się również bez gościa 
specjalnego …. a był nim kulturysta 
Karol Kownacki – wielokrotny meda-
lista światowych imprez.

Są takie chwile szczególne w na-
szym życiu, kiedy wdzięczność trudno 
jest ubrać w słowa... Wtedy mówimy 
zwykle DZIĘKUJE.

Słowo dziękuje kierujemy do 
wszystkich osób, które były z nami w 
tym pięknym i ważnym dniu:

1.WÓJT GMINY BABOSZEWO
. SZKOŁA PODSTAWOWA W 

MYSTKOWIE 
. ZESPÓŁ WOOW,
. GRUPA MUZYCZNA ERA-

TOX, 
. PIOTR KWIATKOWSKI,
. TEATR OGNIA WIDMO, 
. TUK MUZ MARCIN OL-

SZEWSKI,
. KSIĄDZ PROBOSZCZ JAN 

PIOTROWSKI
. SKLEP WIELOBRANŻOWY 

,,NATA” NATALIA GIERCZYK,
. USŁUGI FRYZJERSKO -KO-

SMETYCZNE JADWIGA KAMIŃ-
SKA,

. STYLISTA RZĘS ANNA MA-
TERA,

. GOSPODA MALINOWY 
BZYK,

. BIURO RACHUNKOWE KA-
TARZYNA SCHODOWSKA,

. FOTO & VIDEO WYKADRO-
WANI.PL,

. PHU ROBERT BOROW-
SKI CENTRUM OGRODNICZE 
MYSTKOWO,

. STUDIO URODY MONIKA  
MONIKA CHMIELEWSKA NOWE 
MIASTO,

. YUMAMI WOK RESTAURA-
CJA AZJATYCKA,

. OBJADÓWKA BEATA MI-
CHALSKA BABOSZEWO,

. JAROSŁAW MIŁOSZEWSKI 
GFC PŁOŃSK,

. M&J KO BOXING PŁOŃSK,

. EXCLUSIWE USŁUGI  KO-
SMETOLOGICZNE JOANNA 
BRZEZIŃSKA,

. ALINA KĘSICKA,

. IZABELA KĘSICKA,

. PAWEŁ STEFAŃCZYK

. JS JURKIEWICZ STUDIO 

PRACOWNIA FOTO VIDEO,
. MALINA PHOTOGRAPHY,
. MIMAROL IRENA PIETRU-

SZEWSKA, 
. CATERING DIETETYCZNY 

NALEKKO,
. PPHU-CZEKAŁŁO KWIA-

CIARNIA PŁOCKA 44,
. MARZENA I PIOTR SŁUPEC-

CY DWOREK MARZENIE,
. KWIACIARNIA METAFLORA 

BABOSZEWO,
. GRZEGORZ KRZEMIŃSKI 

SILVER,
. STANISŁAWA ZABŁOCKA ,
. KWIACIARNIA RÓŻA WIO-

LETTA DERECKA,
. FHU GREGOR ALICJA DO-

BACZEWSKA,
. KLASY 4 W SZKOLE POD-

STAWOWEJ W BABOSZEWIE,
. NIEPUBLICZNA SZKOŁA 

PODSTAWOWA ŻYWIOŁY,
. PIEKARNIA HUBERTUS HU-

BERT GRALA,
. STUDIO MODELOWANIA 

FIGURY I PIĘKNEGO CIAŁA W 
PLOŃSKU,

. ZESPÓŁ MIG,

. FIRMA REKLAMOWA 
WEMGRAF MARCIN KAZIMIER-
CZAK

. SKLEP WIELOBRANŻOWY 
SMYK W RACIĄŻU 

. FHU KORAGRO  WERONIKA 
KOCIEŃSKA MYSTKOWO

. NA LEKKO CATERING DIE-
TETYCZNY PŁOŃSK

w szczególności dziękujemy rodzi-
com którzy włożyli wiele trudu w orga-
nizację balu.

ORGANIZATORZY BALU.
 

Charytatywnie dla Oli
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Sieć kanalizacji była w mieście Raciąż 
sprawą priorytetowa. Jej fatalny stan, 
a rzec można właściwie jej brak był 
sporym kłopotem dla miasta, a przede 
wszystkim mieszkańców. Nadrobić 
trzeba było sporo, ale w końcu się uda-
ło. W ostatnich dniach otrzymaliśmy 
świetne informacje.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy 
niezwykle ważną i wyczekiwaną przez 
nas wiadomość. 29 listopada 2018r. 
Gmina Miasto Raciąż uzyskała po-
zwolenie na użytkowanie oczyszczalni 
miejskiej zmodernizowanej w ramach 
projektu pn. „Uporządkowanie gospo-
darki wodno – kanalizacyjnej w Gmi-
nie Miasto Raciąż”. Prace rozpoczęto 
w połowie 2017 roku, zakończono na 
początku listopada bieżącego roku. Za-
kres projektu dot. zadania „Rozbudowa 
oraz modernizacja istniejącej oczysz-
czalni ścieków w Raciążu” zakładał wy-
konanie prac na oczyszczalni miejskiej 
związanych z robotami budowlanymi 
oraz wyposażeniem: Budynku Punktu 

Zlewnego i Oczyszczania Mechanicz-
nego, Pompowni Ścieków Surowych, 
Zbiornika Buforowego, Komory Za-

suw, Reaktora SBR, Komory Wyloto-
wej, Stacji Dmuchaw dla SBR, Komora 
Tlenowa Stabilizacji Osadu, Budynku 
Zaplecza, Komory Pompowni Ścieków 
Oczyszczonych. 

Będą nowe przyłącza do kanalizacji!
Jak już informowaliśmy, Burmistrz 

Miasta Raciąża podpisał umowę na 
przedłużenie termin realizacji projek-
tu pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno – kanalizacyjnej w Gminie 
Miasto Raciąż”. Umowa została wy-
dłużona o rok, co oznacza, że termin 
zakończenia realizacji projektu przenie-
siony został na trzeci kwartał przyszłego 
roku. Otwiera to przed miastem nowe 
możliwości. Dzięki takiemu obrotowi 
sprawy będziemy mogli przygotować 
się do realizacji nowych podłączeń 
do sieci kanalizacji już w przyszłym 
roku. Są to dobre wiadomości przede 
wszystkim dla wszystkich mieszkań-
ców, którzy chcieliby podłączyć się do 
sieci kanalizacji a nie obejmował ich 

zakres aktualnie prowadzonego projek-
tu. Zapraszamy wszystkich chętnych 
mieszkańców, których zakres obecnego 
projektu nie objął, do zgłaszania woli 
przyłączania się do sieci kanalizacji do 
Urzędu Miejskiego w Raciążu. 

Gmina Miasto Raciąż podejmu-
je również działania mające na celu 
zwiększenie kwoty dofinansowania na 
realizowane działania w związku z pla-
nowanym zwiększeniem jego zakresu.

Korzyści dla wszystkich mieszkańców 
Korzyści dla mieszkańców związa-

ne z realizacją modernizacji są znaczące. 
W krótkim okresie czasu jest to możli-
wość dokonania nowych przyłączeń do 
sieci kanalizacyjnej oraz poprawa i pod-
niesienie jakości obsługi wodnokanali-
zacyjnej. W dłuższej zaś perspektywie 
czasu to przede wszystkim stabilizacja 
cen wody i ścieków, co będzie efektem 

modernizacji technologicznej oraz po-
prawy funkcjonowania całości sieci wo-
dociągowo-kanalizacyjnej. 

Spore zmiany dla miasta 
Modernizacja oczyszczalni miej-

skiej i budowa kanalizacji to jedne z 
najważniejszych zadań, z jakimi mie-
rzy się już od dawna samorząd miasta. 
Raciąż jako jedno z nielicznych miast 
nie posiadało kanalizacji sanitarnej na 
głównych ulicach miasta, nawet cen-
trum miasta nie było skanalizowane. 
Realizacja projektu pn. „Uporządko-
wanie gospodarki wodno-ściekowej w 
Raciążu” zakłada poprawę warunków 
społecznych, gospodarczych oraz przy-
rodniczych Raciąża. Celem projektu 
jest poprawa systemu zaopatrzenia w 
wodę, zwiększenie stopnia skanalizo-
wania terenu, zwiększenie przepusto-
wości oczyszczalni ścieków zapewnia-
jące możliwość oczyszczania ścieków 
z całego miasta oraz dostosowanie do 
obowiązujących wymagań w zakresie 
ochrony środowiska. Projekt zakłada 
przede wszystkim rozbudowę i mo-
dernizację oczyszczalni. Powstaje drugi 
bioblok wraz z nową bazą. Planowane 
jest osiągniecie mocy przerobowych 
do 6000 użytkowników oraz prze-
pustowości 608 m³ na dobę. W zakres 
inwestycji wchodzi budowa kanaliza-
cji sanitarnej dla części Miasta Raciąż 
oraz utworzenie nowych włączeń do 
sieci kanalizacyjnej. Przeprowadzony 
zostanie audyt, który wskaże, jakie 

ulice nie są jeszcze w pełni skanalizo-
wane. Prace realizowane są na ulicach: 
Zawoda, Rzeźniana, Wolności, Płocka, 
11 listopada, Łąkowa, Dworcowa, Za-
kolejowa, Sportowa oraz Warszawska.  
A już w najbliższym czasie będziemy 
dokonywać kolejnych przyłączeń w 
ramach rozszerzonego zakresu projek-
tu. W ramach realizacji projektu wyre-
montowano stację uzdatniania wody w 
Witkowie na zewnątrz i wewnątrz bu-
dynku, ponadto dokonano renowacji 
2 zbiorników naziemnych wody pitnej 
oraz renowacji studni głębinowych.

UM RACIĄŻ 

Pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni pozyskane

Ruszamy z oczyszczalnią!

Projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Raciążu”
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          Dzień Osób Niepełnospraw-
nych i Dzień Wolontariatu to wspólna 
inicjatywa, która zgromadziła społecz-
ność szkolną na IV Baboszewskiej Nie-
dzieli. W niedzielę 9 grudnia na szkol-
nej scenie wystąpili uczniowie z klas 
wspomagania rozwoju - wychowawcy i 
nauczyciele: Monika  Liberadzka, Mar-
ta Szyba-Giżyńska, Sylwia  Mężyńska, 
Olga  Garczewska i  Monika  Śmi-
gielska  w towarzystwie koła teatral-
nego pod reżyserią polonisty Iwony 
Witulskiej Witulskiej. Przedstawienie 
nosiło tytuł "Dlaczego jest Boże Na-
rodzenie?" Publiczność obejrzała pan-
tominę, której motywem przewodnim 
były ręce, jako narzędzie do budowania 
oraz niszczenia. W kolejnych scenkach 
ukazane zostały sytuacje codziennej 
rzeczywistości osób z niepełnospraw-
nością i reakcje otoczenia. Uczniowie 
pokazali publiczności, jak należy się 
zachować w kontaktach z mniej spraw-
nymi osobami. Całe przedstawienie 
było utrzymane w konwencji świątecz-
nej. O oprawę muzyczną zadbały: Julia 
Szeluga, Amelia Wiechowska, Maja 
Dąbrowska, Oliwia Mackiewicz, Maria 
Matoblewska i dzieci z klas drugich. 
Swoje umiejętności artystyczne zapre-
zentowali także uczniowie należący do 
koła muzycznego których przygotowa-

ła Anna Ładna oraz 
uczniowie klas dru-
gich, przedstawiając 
montaż słowno-mu-
zyczny pod kierun-
kiem wychowawczyń 
Elżbiety  Burzykow-
skiej i  Danuty  Li-
pińskiej. Wystąpiły 
także siostry Agata 
i Kinga Ławnickie z 
kl.VI a , prezentując 
układ mażoretek.

Na to spotkanie 
przybył  Wójt Gmi-
ny Baboszewo Pan 
Bogdan  Pietruszew-

ski, który wraz z Panią Elżbietą  Burzy-
kowską wręczył nagrody dla szczegól-
nie wyróżniających się wolontariuszy: 
Natalia Fonderska, Anna Jędrzejak, 
Magdalena Kwiatkowska, Anastazja 
Ciska, Barbara Bajer, Bartosz Jakubow-
ski i Pan  Marek Grzanewicz.

Samorząd Uczniowski z pomocą 
Pań Iwony Witulskiej i Danuty Li-
pińskiej zorganizował kiermasz ozdób 
świątecznych. Rodzice uczniów klasy 2 
B przygotowali kawiarenkę z ciastami.                              
Dziękujemy za przybycie i udział w 
tym wydarzeniu szkolnym    

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w 
Baboszewie. 

Baboszewo – aktualności

„ CAŁA 
POLSKA  
ŁADNIE MÓWI”

Uczniowie uczęszczający na terapię 
logopedyczną, wraz z opiekunem – p. 
Renatą Chyczewską, wzięli udział w 
ogólnopolskiej akcji „Cała Polska ład-
nie mówi”. Logopedzi z całego kraju 
wymieniali się pocztówkami oraz karta-
mi pracy wypełnionymi z dziećmi, dzię-
ki czemu powstała sieć współpracy mię-
dzy specjalistami. Dzięki otrzymanym 
„załącznikom logopedycznym” szkolny 
gabinet wzbogacił się o nowe pomoce. 
Korzyść odniosły również dzieci, któ-
rych motywacja do pracy wzrosła po 
tym, gdy dowiedziały się, że nie tylko 
one zmagają się z trudami terapii. Ak-
cja, poza propagowaniem poprawnej 
wymowy wśród dzieci, miała także na 
celu promocję własnego regionu oraz 
rozwijanie postaw patriotycznych. 

INFORMACJE PRZEKAZAŁA 
P. RENATA CHYCZEWSKA 

To już  IV Baboszewska  Niedziela....
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Zakończyliśmy proces wyboru prac 
w Konkursie “Pokaż jak segregujesz 
i środowisko ratujesz”. Dziękujemy 
wszystkim uczestnikom za złożone pra-
ce i zainteresowanie. Nagrody wręczył 
Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz God-
lewski 11 grudnia w Urzędzie Miejskim 

Celem konkursu było propagowa-
nie postaw i zachowań proekologicz-
nych mających na celu zmniejszenie 

ilości wytwarzanych odpadów, wyro-
bienie nawyku u dzieci, młodzieży i 
dorosłych z zakresu prawidłowej se-
gregacji odpadów w miejscu ich wy-
twarzania, tworzenie przydomowych 
kompostowników oraz kształtowanie 
odpowiedzialności za stan środowiska 
naturalnego poprzez codzienne działa-
nia we własnym domu, szkole, najbliż-
szym otoczeniu.

Zadaniem rodziny było wykonanie 
oraz przesłanie pracy konkursowej w 
formie plakatu lub fotoreportażu obra-
zującego sposób prowadzenia w rodzi-
nie segregacji powstających odpadów 
komunalnych.

Uczestnicy nagrodzeni
Otrzymaliśmy w sumie 5 prac w 

formie plakatu (kategoria I). Prace 
w formie fotoreportażu nie wpłynęły 
(kategoria II). Komisja Konkursowa, 
zgodnie z rozdziałem V regulaminu 
powołana Zarządzeniem Burmistrza 
Miasta Raciąż Nr 106/ 2018 przyznała 
nagrody rzeczowe wszystkim uczestni-
kom Konkursu, ponieważ otrzymali-
śmy niewiele prac i wszystkie złożone 
prace zostały dostarczone w pierwszym 
terminie tj. do dnia 15 czerwca 2018 
r. W ramach konkursu nagrody (tablet) 
otrzymali: Anna Jaworska, Agata Bia-
łecka, Wioletta Banasiak, Iwona Kar-
wowska, Barbara Koszela. 

Zwycięzcom serdecznie gratuluje-
my i zapraszamy do udziału w kolej-
nych konkursach.

UM RACIĄŻ

Pokaż jak segregujesz i środowisko ratujesz

Burmistrz wręczył nagrody 
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Rok z niepodległą w Szkole Podsta-
wowej w Mystkowie

„11 listopada 1918 r. spełnił się 
sen pokoleń Polaków - Państwo Polskie 
narodziło się na nowo. Po rozbiorach 
i 123 latach niewoli, rusyfikacji i ger-
manizacji, po wielkich powstaniach, 
wolna Polska powróciła na mapę świa-
ta” - czytamy w uchwale Sejmu usta-
nawiającej 2018 r. Rokiem Jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę Nie-
podległości. 

W całym kraju i nie tylko podej-
mowano wiele działań dla upamiętnie-
nia tej rocznicy. Szkoła Podstawowa w 
Mystkowie także podjęła szereg działań 
z tej okazji. Teraz przyszedł czas na 
odrobinę podsumowania.

20 marca 2018 roku w naszej 
szkole zaprezentowała się Grupa Ar-
tystyczna „Rekonstrukto” z pokazem 
historycznym zatytułowanym „Ku nie-
podległej”. Była to żywa lekcja historii, 
upamiętniająca dążenie Polaków do 
niepodległości. Uczniowie, po krótkim 
wprowadzeniu, zobaczyli dawne stro-
je, kolekcję replik broni, ekwipunek i 
uzbrojenie powstańców. Dodatkowo 
wysłuchali wielu informacji na temat 
powstań narodowych, I wojny świa-
towej, sytuacji pod zaborami, a także 
przybliżono im rolę i legendę marszał-
ka Józefa Piłsudskiego oraz legionów. 
Lekcja ta była źródłem wiedzy i bardzo 
ciekawym doświadczeniem.

Kolejnym przedsięwzięciem był 
konkurs czytelniczy „Wanda Chotom-
ska uczy i bawi”, który odbył się w 
naszej szkole 10 kwietnia 2018r i był 
częścią projektu „Czytam, nie nudzę 
się, nie sięgam po używki”. Inicjatywa 
realizowana była wspólnie z biblioteką 
Szkoły Podstawowej w Baboszewie i 
biblioteką Gimnazjum w Baboszewie. 
Zarówno nasz, jak i zorganizowany, i 
dedykowany klasom VII i  klasom II 
i III Gimnazjum konkurs „Ojczysty 
jest język” skierowany był do uczniów 
ze szkół w naszej gminie. Zgodnie ze 
słowami M. Reja „A niechaj narodo-
wie wżdy postronni znają, iż Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają” uczestnicy 
musieli wykazać się znajomością języka 
polskiego, lektur, polskich przysłów.

Impreza czytelnicza poświęcona 
twórczości Wandy Chotomskiej skła-
dała się z szeregu konkursów. Jednym 
z nich uczniowie klas II zmagali się z 
testem znajomości lektury „Dzień do-
bry, królu Zygmuncie!” – zbiór wierszy 
związanych z historią Polski. Zadaniem 
uczniów klas V było przygotowanie in-
stalacji do wiersza z cyklu „ Muzykań-
ce, tańce, śpiewance”.  Imprezie towa-
rzyszyła przygotowana przez uczniów 
klasy VII wystawa poświęcona życiu 
i twórczości zmarłej w zeszłym roku 
Wandy Chotomskiej. Organizatorem 
konkursów była p.L. Wyrzykowska

28 maja 2018 roku 32 uczniów 
wraz z opiekunami naszej szkoły wy-
ruszyło autokarem na północ Polski, 
na Warmię. W programie wycieczki 
pierwszym punktem było zwiedzanie 
Skansenu w Olsztynku. Stuletnie cha-
łupy, kuźnia, szkoła, karczma, kościół 

pozwoliły przenieść się nam w czasie i 
oczami wyobraźni zobaczyć jak miesz-
kali, żyli mieszkańcy wsi w przeszłości. 
Z Olsztynka pojechaliśmy do sanktu-
arium w Gietrzwałdzie. W tym miejscu 
w 1877 roku Matka Boska objawiła się 
dwunastoletniej Basi i trzynastoletniej 
Justynce. Maryja mimo , że Polska była 
pod zaborami przemówiła do dzieci po 
polsku i prosiła aby ludzie odmawiali 
codziennie różaniec. Prośbę spełniono 
i od 141 lat w kościele w Gietrzwał-
dzie odmawiane są trzy części różańca 
codziennie. Po obiedzie pojechaliśmy 
do Grunwaldu. 15 lipca 1410 roku 
pod wodzą króla Władysława Jagiełły 
wojsko polskie i Litwy pokonało zakon 
krzyżacki. Była to jedna z największych 
bitew rycerskich. Wzięło w niej udział 
ponad 100 tyś. rycerzy. Organizatorem 
wyprawy była M. Smardzewska- Smo-
lińska

Z początkiem roku szkolnego 
2018/2019 Szkoła Podstawowa w 
Mystkowie z inicjatywy pani Agniesz-
ki Osowieckiej przystąpiła do Mię-
dzynarodowego Projektu Edukacyj-
nego „Piękna nasza Polska cała” jest 
on odpowiedzią na wyjątkowe święto 
Polaków – 100 lecia odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Autorem i 
koordynatorem przedsięwzięcia jest p. 
Ludmiła Fabiszewska- nauczyciel miej-
skiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tu-
wima w Aleksandrowie Łódzkim.

Główne cele projektu to:
Kształcenie postaw patriotycznych 

u najmłodszych, uwrażliwienie na pięk-
no, folklor i tradycję Polski;

Kształtowanie tożsamości narodo-
wej dzieci i młodzieży;

Wzmacnianie poczucia radości i 
dumy z bycia Polakiem;

Integracja placówek edukacyjnych 
z Polski i Kresów

Autorka przygotowała 20 zadań, z 
których należało wybrać i zrealizować 
11 do 31 grudnia 2018r. w celu otrzy-
mania certyfikatu potwierdzającego 
uczestnictwo w projekcie. W działania 
związane z przedsięwzięciem włączyła 
się cała społeczność Szkoły Podstawo-
wej w Mystkowie. Zrealizowano nastę-

pujące zadania:
1. W ramach kampanii – „Bohate-

rON – włącz historię” uczniowie klasy 
VII z wychowawcą p. Elą Gołdon wy-
konali zadanie – WYŚLIJ KARTKĘ 
DO BOHATERA. Każdy uczeń wy-
brał konkretnego Powstańca z podanej 
listy żyjących uczestników Powstania 
Warszawskiego i wysłał symboliczną 
kartkę na znak pamięci o poświęce-
niu się każdego z nich dla ojczyzny w 
celu sprawienia radości adresatom ko-
respondencji. Uczniowie na kartkach 
wyrazili podziękowanie za patriotyczną 
postawę Powstańców zasługujących na 
szacunek, za narażanie swojego życia za 
wolną Polskę, za podjęty trud obrony 
ojczyzny. Adresatami byli powstańcy 
z listy wyróżnionych przez młodzież 
UCZESTNIKÓW WALK O STOLI-
CĘ : HANNA LEBECKA –pseudo-
nim: „Hanka” , JANUSZ WALĘDZIK 
– pseudonim: „ Czarny”, ZOFIA 
KOZŁOWSKA – pseudonim: „Gra-
żyna”, JERZY FILIPOWICZ – pseu-
donim: „Filip”, DANUTA KRAUZE 
– pseudonim: „Niuśka”, ZDZISŁAW 
CIOSTEK – pseudonim: „Dziubas”, 
FELIKS WALERYCH – pseudonim: 
„Lampart”, ZOFIA KURZEPA – pseu-
donim: „Zośka”, DANUTA JEŻOW-
SKA – pseudonimy: „Maria”, „Danka”.

2. Podczas Dożynek Gminno - Pa-
rafialnych w Baboszewie uczniowie kl. 
II, zaśpiewali piosenkę „Jesteśmy Polką 
i Polakiem”. (wych. Z. Sędzicka)

3. Uczniowie klasy VIII z wycho-
wawcą Magdaleną Baranowską jako 
najstarsza klasa w naszej szkole posa-
dziła Drzewko Pamięci. Dzięki nim nie 
tylko, nie zapomnimy, że w roku 2018 
obchodziliśmy 100 rocznicę odzyska-
nia niepodległości, ale również będzie-
my pamiętać o nich, gdy tylko popa-
trzymy na kwitnącą wiosną i owocującą 
jesienią jabłonkę. Dziękujemy państwu 
M.R Borowskim za podarowanie 
drzewka i państwu W.T. Leszczyńskim 
za wykonanie pamiątkowej tabliczki.

4. Społeczność szkoły  spotkała się 
21 września 2018 roku przy ognisku. 
Wieczornicę patriotyczną rozpoczęto 
programem artystycznym pt. „Ojczy-

zna jest naszą matką” przygotowanym 
przez uczniów klasy VIII i chór szkol-
ny. W blasku ognia cytowano utwory: 
K. Wierzyńskiego, św. Jana Pawła II, 
Z. Pyzika, R. Brandstaettera, śpiewano 
pieśni i piosenki patriotyczne. Było to 
niezwykłe spotkanie, wszystkim bardzo 
się podobało i pozwoliło na chwilę re-
fleksji w naszym codziennym życiu...
Dziękujemy Radzie Rodziców za po-
moc w realizacji tego przedsięwzięcia. 
(opieka E Hadryś, L. Wyrzykowska, 
M. Smardzewska – Smolińska, M. 
Błaszczak)

5. Realizacja kolejnego zadania z 
projektu „Piękna nasza Polska cała”...
wydawałaby się najprostsza, jednak my 
musieliśmy się do tego przygotować. 
Pocztówkę do pani Ludmiły wykona-
liśmy samodzielnie, gdyż nasza mała 
miejscowość nie jest uwieczniona na 
żadnej, gotowej widokówce. Jesteśmy 
z tego bardzo dumni...przedstawia ona 
najbardziej ciekawe i ważne miejsca w 
naszej wsi...nasza szkoła z pięknym pla-
cem zabaw „Mystkowo Dzieciakowo - 
Słoneczna Polana” i Dwór Mystkowo. 
Kartka to samodzielna praca Oliwii 
Przyborowskiej - kl.VIII pod opieką p. 
Lidii Wyrzykowskiej.

6.  Przedszkolaki razem ze swoimi 
wychowawczyniami I.Czaplicką i A. 
Osowiecką przygotowały gazetkę te-
matyczną, a przy tej okazji uczyły się 
wierszyka „Co to jest Polska?” - Cz. 
Janczarskiego.

7.  Nasi uczniowie pamiętają rów-
nież o tych, którzy odeszli od nas. Dnia 
30 października br. dzieci klas I-IV 
wraz z wychowawczyniami udały się 
na Cmentarz Parafialny w Baboszewie. 
Odwiedziły groby zmarłych nauczy-
cieli, którzy pracowali w naszej szkole, 
grób księży posługujących kiedyś w 
naszej Parafii, Grób Nieznanego Żoł-
nierza z 1920 roku oraz Grób Niena-
rodzonych Dzieci. Uczniowie wspólnie 
z paniami pomodlili się i zapalili znicze 
na tych grobach. To była bardzo waż-
na lekcja wychowania obywatelskiego i 
patriotycznego, która na pewno pozo-
stanie dzieciom w pamięci.(opieka M. 
Pydynowska, Z. Sędzicka, J. Żukow-
ska, M. Samardzewska – Smolińska)

8.  Uczniowie z naszej szkoły wzięli 
udział w Gminnym Konkursie Literac-
kim dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjum pt.: „Życzenia dla niepod-
ległej” . Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa im. Józefa Wy-
bickiego w Baboszewie. Z kilku zgło-
szonych prac naszych uczniów, dwie 
zostały nagrodzone. W kategorii klas 
VI-VIII pierwszą nagrodę otrzymał 
Miłosz Pawłowski, natomiast Bartosz 
Kwiatkowski zdobył drugie miejsce w 
kategorii klas IV-V. Prace przygotowa-
no pod opieką p. M. Kuligowskiej i L. 
Wyrzykowskiej.

9. Uczniowie z klasy IV i VI wspól-
nie z rodzicami oraz nauczycielem pla-
styki p. Joanną Żukowską przygotowali 
pracę pt. „Strój ludowy naszego regio-
nu”.

10, 11, 12. Kolejne trzy zadanie 
zrealizowaliśmy 9 listopada 2018 roku. 

W tym dniu w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji 100. rocz-
nicy odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. 

Na początku przedszkolaki zapre-
zentowały wiersz Czesława Janczarskie-
go -  „Co to jest Polska?”, a dzieci z kl. 
I „Katechizm polskiego dziecka” - Wła-
dysława Bełzy. (opieka p. I. Czaplicka, 
A. Osowiecka, M. Pydynowska)

Uczniowie kl. IV przedstawiły in-
scenizację według scenariusza Agnieszki 
Stawowskiej „100. rocznica odzyskania 
niepodległości przez Polskę”. Program 
artystyczny przeplatany był pieśniami 
patriotycznymi w wykonaniu chóru 
szkolnego. (opieka L. Wyrzykowska, E. 
Hadryś M. Błaszczak)

Uroczystość zakończyło wspól-
ne zaśpiewanie hymnu narodowego o 
godz. 11.11 w ramach akcji #Rekord-
DlaNiepodległej. 

    13.   28 listopada 2018 roku dzie-
ci z oddziałów przedszkolnych i klas I - 
V aktywnie uczestniczyli w programie 
edukacyjnym „Polska – moja Ojczy-
zna” przygotowanym przez    Agencję 
Szkolno – Przedszkolną „Lupus”. Dzie-
ci miały możliwość przyswoić i utrwa-
lić wiedzę związaną z naszą ojczyzną. W 
programie zostały poruszone zagadnie-
nia patriotyzmu, symboli narodowych, 
bogactw naturalnych, znanych postaci 
i ich dokonań. Poznały samolot oraz 
umundurowanie polskich lotników z 
Dywizjonu 303. Uczniowie wzięli rów-
nież udział w sesji zdjęciowej w mun-
durach lotników Dywizjonu 303. Na 
zakończenie programu nasza     szkoła 
otrzymała certyfikat „Szkoła Pilotów”, 
a uczniowie pamiątkowy dyplom.

14. 4 grudnia 2018 roku nasi 
uczniowie udali się na wycieczkę do 
Warszawy. Dzieci zwiedziły Zamek 
Królewski i obejrzały wystawę zreali-
zowaną w ramach wieloletniego pro-
gramu „Niepodległa” - „Znaki wol-
ności. O trwaniu polskiej tożsamości 
narodowej”. Uczestnicy odwiedzili 
również Królewski Ogród Światła przy 
pałacu w Wilanowie. Jest to wystawa 
plenerowa, w ramach której tysiące 
kolorowych diod ułożono w finezyjne 
kształty. Wycieczka była bardzo udana. 
Dzieci zobaczyły wiele interesujących 
miejsc. Organizatorem wycieczki była 
wychowawczyni klasy IV Marzanna 
Smardzewska – Smolińska.

15. Ostatnim zdaniem realizowa-
nym w ramach projektu było opraco-
wanie prezentacji multimedialnej po-
święconej historii naszej miejscowości. 
Prezentację przygotowali uczniowie 
klasy VIII pod opieką B. Raczkowskiej.

Międzynarodowy Projekt „Piękna 
nasza Polska Cała” kończy się z końcem 
grudnia, zrealizowaliśmy wymaganą 
liczbę zadań, a nawet więcej, ale na tym 
nie kończymy. Szkoła Podstawowa w 
Mystkowie będzie kontynuować reali-
zację założeń projektowych, ponieważ 
cele projektu są aktualne cały czas.

Rok 100 lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości zbliża się ku koń-
cowi, obfitował w wiele wydarzeń, sta-
raliśmy się przeżyć go tak, by na długo 
został w pamięci całej społeczności. 

 Będziemy kontynuować kształ-
towanie postaw patriotycznych i bu-
dowania dumy z bycia Polakiem u 
uczniów, bo miłość do Ojczyzny nigdy 
się nie kończy.

AGNIESZKA OSOWIECKA
LIDIA WYRZYKOWSKA

Rok z niepodległą w Szkole 
Podstawowej w Mystkowie
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Polska to My... Polska nieskończenie 
wolna... 08.11.2018 r. cała nasza szkolna 
społeczność uczciła historyczną rocznicę, 
stulecie odzyskania niepodległości. Uro-
czystości rozpoczęły się wspólną Mszą 
świętą za Ojczyznę. Następnie uczniowie 
wzięli udział w uroczystym apelu, przygo-
towanym przez klasy piąte  wraz z pania-
mi: E. Cichewicz, M. Hadryś, O. Luberacką. 
O Muzyczną stronę  uroczystości zadbała 
Pani J. Giszczak przygotowując chór szkol-
ny. Na skrzypcach zaprezentowała się 
uczennica klas II a Amelia Wiechowska. 
Swoje umiejętności artystyczne przesta-
wiły też dzieci z oddziału przedszkolnego 
wraz z wychowawczynią, p. E.Kępczyń-
ską. Przed uczniami wystąpiły też Kinga i 
Agata, prezentując układ taneczny mażo-
retek. Była to piękna i wartościowa lekcja 
historii, przeplatana pieśniami i piosen-
kami patriotycznymi. Jesteśmy świadomi 
doniosłości chwili. Jesteśmy dumni, że 
żyjemy w wolnej Ojczyźnie! Wdzięczną 
pamięcią otaczamy, tych którzy umierali 
na frontach świata za Wolność i Niepod-
ległość. 

Pozostając w uroczystych nastro-
jach, uczniowie klas VI-VIII i III gim-
nazjalnych, obejrzeli spektakl "Podaj 
dłoń " w wykonaniu p. M. Graff i A. 
Mikołajczaka. To były piękne, wzrusza-
jące chwile ze sztuką. Gra aktorów za-
chwyciła dzieci i młodzież. Wyczuwal-
ne było swoiste porozumienie między 
aktorami, a widownią. Rzadko bowiem 
widać tyle emocji na twarzach uczniów. 
To były piękne emocje! Dziękujemy! 

W ramach obchodów został roz-
strzygnięty Gminny Konkurs Literacki 
Życzenia dla Niepodległej, zorgani-
zowany przez Samorząd Uczniowski. 
Laureaci konkursu to:

Kategoria Gimnazjum: Zuzanna 
Markowska (I miejsce), Paweł Łączyń-
ski (II miejsce), Wiktoria Maćkowska 
(III miejsce).

Kategoria klasy VII-VIII: Miłosz 
Pawłowski (SP Mystkowo, I miejsce), 
Julia Strzegowska (II miejsce), Julian 
Ozimkiewicz (III miejsce).

Kategoria klasy IV-VI: Maja Ja-
błońska (I miejsce), Bartosz Kwiatkow-

ski (SP Mystkowo, II  miejsce), Maja 
Bluszcz (III miejsce).

W piątkowe przedpołudnie 09 
listopada o godz. 11.11 „biliśmy” Re-
kord dla Niepodległej.

Przyłączając się do ogólnopolskiej 
akcji, wspólnie całą szkołą odśpiewali-
śmy 4-zwrotkowy hymn narodowy. 

Dziękuję  uczniom , nauczycie-
lom ,gratuluję  wszystkim uczestnikom 
konkursu . Życzenia dla Niepodległej są 
piękne. 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ W 
BABOSZEWIE

MGR  ARTUR PIOTROWSKI 

Obchody  11 Listopada w 
Szkole Podstawowej w Polesiu

9 listopada o godz. 11:11 Szkoła Podstawowa w Polesiu odśpiewała hymn 
dołączając się do akcji "Rekord dla Niepodległej" ogłoszonej przez MEN. Następ-
nie delegacja uczniów złożona z trójek klasowych wraz z opiekunem Samorządu 
Uczniowskiego zapaliła znicz pod tablicą upamiętniającą ofiary II wojny świato-
wej. Uczniowie podczas części artystycznej przybliżyli drogę Polski do niepodle-
głości. Na koniec uroczystości Pani dyrektor wręczyła nagrody i wyróżnienia dla 
uczniów, którzy zwyciężyli w konkursach odbywających się w szkole. "Strofy dla 
niepodległej" - konkurs recytatorski, "Biało-czerwone to barwy narodowe" - kon-
kurs plastyczny dla klas 0-III oraz "Polscy przyrodnicy dla niepodległej" - skiero-
wany do klas IV-VIII i gimnazjum. Był także smaczny element - wspólne pieczenie 
kiełbasek przy ognisku i na grillu.

Obchody  100 lecia Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę w Szkole   Podstawowej  im. Józefa  
Wybickiego w Baboszewie  
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W drugiej turze wyborów samorządo-
wych Burmistrzem Miasta Raciąża na 
kolejną kadencję wybrany został do-
tychczasowy burmistrz – Mariusz Jerzy 
Godlewski. 20 listopada 2018r. odbyła 
się uroczysta I Sesja Rady Miejskiej no-
wej kadencji 2018 - 2023. Radni złożyli 
ślubowanie, burmistrz został zaprzy-
siężony oraz wybrany został Przewod-
niczący i dwoje Wiceprzewodniczących 
Rady Miejskiej w Raciążu.

20 listopada 2018r. odbyła się in-
auguracyjna I Zwyczajna Sesja Rady 
Miejskiej w Raciążu VIII kadencji. 
Otwarcia sesji dokonał Radny Senior 
Zbigniew Adamski, serdecznie witając 

burmistrza – Mariusza Godlewskiego 
oraz nowo wybranych radnych (Pa-
weł Chrzanowski, Leszek Kowalski, 
Zbigniew Adamski, Dariusz Dobro-
sielski, Andrzej Karasiewicz, Andrzej 
Sendal, Krzysztof Dądalski, Artur 
Gizler, Jerzy Lawendowski, Marzanna 
Kubińska, Magdalena Bylińska, Izabela 
Świerczyńska, Zbigniew Leszczyński, 
Ireneusz Brdak, Ryszard Godlewski – 
przyp. red.). Przewodnicząca Miejskiej 
Komisji Wyborczej Jolanta Zaszewska  
odczytała skład nowej Rady Miejskiej 
w Raciążu wręczając poszczególnym jej 
członkom zaświadczenia o wyborze, po 
czym odbyło się uroczyste ślubowanie 
radnych. Następnie zaprzysiężony na 

Burmistrza Miasta Raciąża został do-
tychczasowy burmistrz – Mariusz Jerzy 
Godlewski. 

Podczas uroczystej I Zwyczajnej 
Rady Miejskiej radni ze swego składu 
wybrali prezydium. Przewodniczącym 
Rady Miejskiej został Paweł Chrza-
nowski, zaś Wiceprzewodniczącymi 
wybrano: Marzannę Kubińską i Jerzego 
Lawendowskiego.

Składy Komisji ustalone
Podczas II Zwyczajnej Sesji Rady 

Miejskiej ustalone zostały składy Komi-
sji Rady Miejskiej. Członkami Komisji 
Rewizyjnej są: Gizler Artur (Przewodni-

czący), Dądalski Krzysztof, Dobrosiel-
ski Dariusz, Kowalski Leszek, Karasie-
wicz Andrzej. Do Komisja Budżetowo 
– Gospodarczej wybrani zostali: Do-
brosielski Dariusz (Przewodniczący), 
Kubińska Marzanna, Lawendowski 
Jerzy, Bylińska Magdalena, Świerczyń-
ska Izabela. W skład Komisji Planowa-
nia Przestrzennego, Bezpieczeństwa i 
Ochrony Środowiska wchodzą: Kowal-
ski Leszek (Przewodniczący), Godlew-
ski Ryszard, Adamski Zbigniew, Lesz-

czyński Zbigniew, 
Sendal Andrzej. 
Członkami Komisji 
Spraw Społecznych 
są: Karasiewicz An-
drzej (Przewodni-
czący), Brdak Ire-
neusz, Gizler Artur, 
Dądalski Krzysztof, 
Chrzanowski Pa-
weł.

UM RACIĄŻ

Burmistrzem Miasta Raciąż ponownie Mariusz Godlewski

Burmistrz zaprzysiężony
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W grudniu Święty Mikołaj nie przyszedł 
tylko do grzecznych dzieci, ale także do 
podopiecznych schroniska w Pawłowie. 
Dzięki dobrym sercom mieszkańców 
Raciąża i okolic udało się zgromadzić 
wiele podarków dla czworonożnych 
podopiecznych Schroniska w Pawłowie. 
Przekazaliśmy z radością wiele datków. 

Miejskie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskie-
go w Raciążu przyłączyło się do akcji 
organizowanej przez Radio Płońsk i 
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku. 
Zbiórka trwała przez kilka tygodni, a 
prezenty dla zwierzaków można było 
zostawiać w MCKSiR, Urzędzie Miej-
skim, Urzędzie Gminy oraz w sklepie u 
p. Cybulskich. Ludzi o dobrych sercach 
nie brakowało. W zbiórkę przyłączyły 
się także Zespół Szkół w Raciążu oraz 
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ko-
narskiego w Raciążu

Koncert świąteczny
Finał akcji miał miejsce 6 grudnia w 

Mikołajki. W MCKSiR odbył się kon-
cert kolęd w wykonaniu uczniów i peda-
gogów Ogniska Muzycznego AMABILE 
działającego przy MCKSiR. Biletem 
wstępu był prezent dla psiaka i kociaka. 
Świąteczna, magiczna atmosfera udzieliła 
się uczestnikom koncertu, którzy hojnie 
obdarowali podopiecznych schroniska. 
Dzięki dobrym sercom mieszkańców 
udało się zgromadzić: karmę suchą  (ok 
317 kg), karmę mokrą (ok 110 kg), miski 
(10 szt.), kaganiec, kilka kartonów ko-
ców, kołder, poduszek i ręczników, flac-
kdec (2 szt.), obroże (2 szt.), smycze (2 
szt.), zabawki (4 szt.) i budę. 

Psy i koty obdarowane
14 grudnia delegacja z Zespołu 

Szkół wraz z nauczycielkami p. Magda-
leną Bylińską i Magdaleną Chudzyńską 
oraz Dyrektorem MCKSiR w Raciążu 
Arturem Adamskim zawieźli rzeczy ze-
brane podczas akcji „Świąteczna paka 
dla zwierzaka” dla psów i kotów ze 
schroniska w Pawłowie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim 
darczyńcom za prezenty dla zwierza-
ków. Chcielibyśmy podziękować Radio 
Płońsk za zaproszenie do akcji wsparcia 
schroniska w Pawłowie. Podziękowania 

należą się także p. Arturowi Kopciń-
skiemu oraz szkołom, które włączy się 
w zbiórkę: Szkoła Podstawowa im. Sta-
nisława Konarskiego w Raciążu, Zespół 
Szkół w Raciążu i Zespół Szkół STO w 

Raciążu. Dziękujemy również Urzędo-
wi Miejskiemu, Urzędowi Gminy oraz 
p. Cybulskim za możliwość zorganizo-
wania zbiórki w tych miejscach.

MCKSIR

Raciąż – aktualności

Akcja adoptuj psa

Pomagamy czterołapom
W związku ze zbliżającą się zimą, najcięższą porą roku z jaką może borykać się 
opuszczony zwierzak zachęcamy wszystkich, którym na sercu leży dobro naszych 
czworonożnych przyjaciół do skorzystania z możliwości adopcji psa. 

W chwili obecnej do adopcji przeznaczonych jest pięć psów. Wszystkie z nich 
nie wykazują agresji, nie mniej jednak są bardzo płochliwe i nieufne. Mamy na-
dzieję, że jeśli znajdą się dla nich troskliwi opiekunowie to psiaki te obdarzą ich 
zaufaniem i odwdzięczą się za okazaną dobroć. 

Każdy pies, który trafi do nowego właściciela – bezpośrednio przed przekaza-
niem przejdzie kompleksowe badania weterynaryjne i szczepienia oraz poddany 
zostanie elektronicznemu znakowaniu. Wszelkie koszty pokryje miasto, a nowy 
właściciel otrzyma w ramach pomocy jednorazową dopłatę w wysokości 200 zł 
oraz karmę dla psa o wartości około 100 zł. 

Osoby, które są zainteresowane adopcją mogą uzyskać dodatkowe informacje 
pod numerem tel. (0-23) 679 11 63 wew. 31, bądź w Urzędzie Miasta Raciąża, 
pokój nr 25 – w terminie do 07.12.2018 r.

Zapraszamy Państwa do adopcji psów, gdyż wszyscy możemy pomóc bezdom-
nym zwierzętom. Dzięki Państwu pieski nie trafią do schroniska.

UM RACIĄŻ

Świąteczna paka dla zwierzaka 

Dary dla schroniska 
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Bal Andrzejkowy w SP Polesie
30 listopada pojawiły się w Szko-

le Podstawowej w Polesiu księżniczki, 
piraci, zwierzątka oraz wielu innych 
gości. Dzieci w ten sposób uczciły 
Dzień postaci z bajek. Ponieważ w 
piątek były też Andrzejki nie mogło 
zabraknąć zabaw związanych z ob-
rzędami tego święta. Dużo uśmiechu 
wywołały wspólne tańce i konkursy 
prowadzone przez nieocenioną ani-
matorkę Panią Anetkę. Bardzo do-
brze bawili się zarówno najmłodsi jak 
i najstarsi nasi uczniowie. Szczególne 
podziękowania należą się Rodzicom, 
którzy zadbali o słodką oprawę balu. 
Można było skosztować pysznego, 
domowego ciasta oraz zakupić ozdo-
bę na nadchodzące święta. Brawo 
Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele. 

Mikołajki w Polesiu
Dnia 6 grudnia 2018 odbyły się mikołajki w Szkole Podstawowej w Polesiu. Uczniowie ozdabiali babeczki, dekorowali 

pierniczki, piekli gofry oraz brali udział mikołajkowych warsztatach pieczenia pierniczków. Było słodko, gwarnie i wesoło. Z 
tej okazji została ubrana choinka w barwach biało-czerwonych na pamiątkę uczczenia 100-lecia odzyskania Niepodległości.

Akcje Samorządu 
Uczniowskiego 
 w Baboszewie

W czwartek 30 listopada Samorząd Uczniowski naszej 
szkoły zorganizował  Andrzejki. Na szkolnej świetlicy  spo-
tkały się wróżki, nie zabrakło lania wosku i wielu innych sta-
ropolskich wróżb andrzejkowych. 

W   Mikołajki - jedno z ulubionych świąt naszych 
uczniów -  od rana na korytarzach szkolnych i w klasach zro-
biło się czerwono od czapeczek. Dzieci zostały obdarowane 
oczywiście przez... samego Mikołaja.                 Do oddziału 
OA   przyszedł Mikołaj z prezentami, a klasa II B wysłała 
listy do św. Mikołaja, aż do Laponii. Samorząd Uczniowski 
zorganizował kolejny z Radosnych Dni pod hasłem "Łączmy 
się Mikołaje, niech moc będzie nad krajem". 

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU :  IWONA WITULSKA I DANUTA LIPIŃSKA .
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Gmina Miasto Raciąż przystąpiła do 
realizacji projektu „Droga do samo-
dzielności mieszkańców Gmina Miasto 
Raciąż”. Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest aktywizacja spo-
łeczno-zawodowa naszych mieszkań-
ców. 

W celu realizacji projektu zostało 
rekrutowanych 12 – tu uczestników. 

Na podstawie rozmów z doradcą za-
wodowym, dla każdego uczestnika i 
uczestniczki powstała Indywidualna 
Diagnoza Potrzeb i Potencjałów jak 
i Indywidualna Ścieżka Reintegracji. 
Zgodnie z założeniami projektowymi 
uczestnicy mają możliwość uczestnic-
twa w grupowych zajęciach prowadzo-
nych przez terapeutę w ramach Akade-
mii Rodziny. Spotkania grupowe  dla 
uczestników są organizowane przez 

okres trwania projektu raz w miesiącu 
a każde spotkanie jest poświęcone innej 
tematyce. Uczestnicy podczas spotkań 
mają zapewniony catering. Ponadto  
dla uczestniczących w projekcie oraz 
ich rodzin przewidziano możliwość 

bezpłatnych konsultacji   z prawnikiem, 
pedagogiem a od przyszłego roku, tak-
że konsultacje z psychologiem. Dyżury 
konsultantów prowadzone są w siedzi-
bie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej – bezpośredniego realizatora 
projektu. Harmonogram dyżurów po-
szczególnych specjalistów dostępny jest 
w siedzibie MOPS.

Od miesiąca stycznia 2019 roku 
uczestnicy będą kierowani na 3-mie-
sięczne płatne staże zawodowe. Przewi-
duje się realizację staży u miejscowych 

pracodawców. Wnioski na staże uczest-
nicy mogą pobierać od pracowników 
socjalnych MOPS.

Projekt zostanie zakończony z 
dniem 30.09.2019r. Wartość projek-
tu wynosi 143  942,80 zł            z 
czego wkład Unii Europejskiej wyno-
si 114 442,80 zł zaś wniesiony wkład 
przez Gminę Miasto Raciąż wynosi 
29 500,00 zł.

UM RACIĄŻ

Droga do samodzielności mieszkańców Gmina Miasto Raciąż

Realizujemy kolejny projekt

Gmina Miasto Raciąż  od miesiąca 
sierpnia br. realizuje projekt pn. „PLA-
CÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO – Świe-
tlica ARKA”, jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Założeniem projektu jest  utworzenie 

Świetlicy pn. ARKA, do której uczęszcza 
24-ro dzieci z rodzin korzystających ze 
wsparcia tutejszego Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. 

W celu utworzenia Świetlicy 
Gmina Miasto Raciąż przekazała lo-
kal przy ul. Kilińskiego, dokonała w 

nim niezbędnego remontu w postaci 
wyrównania i malowania ścian jak i 
naprawy oświetlenia. Koszty utrzyma-
nia placówki w całości są finansowane 
przez Gminę Miasto Raciąż. Wyposa-
żenie świetlicy tj. stoliki, krzesła, regały 
biurka dla pracowników, wykładzina 
dywanowa, gry, materiały piśmiennicze 
zostały zakupione z budżetu projektu. 
Z budżetu projektu jest też finansowa-
ny personel projektowy.

Dzieci pod dobrą opieką
W Świetlicy ARKA dzieci mogą 

przebywać w godzinach 14.00-18.00 
od poniedziałku do piątku. Dzieci mają 
zapewniony ciepły posiłek jak i opiekę 
dwóch wychowawców oraz kierownika 
świetlicy. Ponadto  stałe dyżury pełnią 
psycholog i pedagog. Z bezpłatnych 
porad specjalistów mogą korzystać tak-
że rodziny przebywających tam dzieci. 
Pobyt w świetlicy jest dobrowolny i 
nieodpłatny zaś sama Świetlica pełni 
rolę opiekuńczo-wychowawczą. 

Zajęcia rozwijające
Od miesiąca listopada dla naszych 

podopiecznych  rozpoczęliśmy cykl za-
jęć rozwijających             z zakresu 
umiejętności uczenia się zaś od nowe-
go roku kalendarzowego rozpoczyna-
my także zajęcia rozwijające z zakresu 
informatyki, matematyki, rozwijające 
inicjatywność oraz kompetencje spo-
łeczne i obywatelskie. W planie mamy 
zorganizowanie wyjazdu integracyj-
nego do Centrum Nauki Kopernik w 

Warszawie.
Projekt jest realizowany w okre-

sie od 27.08.2018r. do 29.02.2020r. 
Wartość projektu wynosi 303  137,50 
zł z czego wkład Unii Europejskiej wy-
nosi 242 510,00 zaś wniesiony wkład 
przez Gminę Miasto Raciąż wynosi 
21 220,00 zł.

UM RACIĄŻ

Dofinansowanie na placówkę wsparcia dziennego pozyskane

Świetlica Arka

W ostatnim miesiącu do biblioteki 
zakupiono nowości książkowe, ze 
środków pozyskanych z Biblioteki Na-
rodowej. Z okazji Dnia Bajek i Dnia 
Pluszowego Misia pani bibliotekarka 

odwiedziła dzieci w przedszkolu Aka-
demia Myszki Miki, a młodzieżowy DKK 
przygotował przedstawienie. 

Nowości książkowe

Biblioteka zakończyła realizację 
projektu z Programu Wieloletniego 
„Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa” na zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek publicznych. 
Księgozbiór biblioteki powiększył się 
o kolejne 200 książek. Pracownicy bi-
blioteki zadbali o to by wśród nowo za-
kupionych książek znalazły się zarówno 
powieści obyczajowe, romanse, krymi-
nały, thrillery, powieści młodzieżowe i 
dziecięce, jak również literatura popu-
larnonaukowa, tak aby każdy czytelnik 
mógł znaleźć coś dla 
siebie. 

Dzień Postaci z Bajek
Z tej okazji Pani 

Bibliotekarka czytała 
bajki dzieciom z Nie-
publicznego Przedszkola 
Akademia Myszki Miki 
w Raciążu. Nie zabrakło 
bajkowych bohaterów.  
Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek jest do-
skonałą okazją do rozwi-
jania zainteresowań czy-
telniczych wśród dzieci. 
Wartościowe książki 

kształcą w dzieciach odpowiednie po-
stawy moralne, rozwijają dziecięcą fan-
tazję, pamięć, bogacą słownictwo. 

Teatrzyk dla dzieci
29 listopada z okazji Światowego 

Dnia Pluszowego Misia młodzieżowy 
DKK przygotował krótki spektakl te-
atralny dla dzieci. W przedstawieniu 
wystąpiły Wiktoria, Magda i Weronika, 
uczennice III kl. Liceum Ogólnokształ-
cącego, wcielając się w postacie z bajek 
– pluszowe misie. Dzięki przedstawie-

niu dzieci dowiedziały się, że warto 
czytać książki, bo w nich można prze-
żywać ciekawe przygody oraz, że książ-
ka to wspaniały przyjaciel człowieka. 
Widzami spektaklu były przedszkolaki 
z Miejskiego Przedszkola w Raciążu, 
Niepublicznego Przedszkola Akademia 
Myszki Miki, Gminnego Przedszkola w 
Raciążu oraz klas 1-3 Szkoły Podstawo-
wej w Raciążu.

Biblioteka nieczynna
Od 15.11.2018 do odwołania bi-

blioteka z powodu remontu 
będzie nieczynna.

Więcej informacji pod 
nr tel. 23) 679-10-78

Za utrudnienia przepra-
szamy.

Ważna informacja!
Biblioteka Publiczna 

w Raciążu prosi wszystkich 
czytelników o wstrzymanie 
się ze zwrotem wypożyczo-
nych książek do końca roku.

Dziękujemy!

MARIANNA GÓRALSKA 

Wieści z Biblioteki Publicznej w Raciążu

Listopad w bajkowym klimacie
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16 grudnia spotkaliśmy się na placu 
przy Urzędzie Miejskim by wspólnie 
spędzić czas na VI Miejsko – Gminnej 
Wigilii zorganizowanej przez Miejskie 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorowskiego przy współ-
pracy Gminy Miasto Raciąż i Gminy 
Raciąż. Wspólne kolędowanie oraz ła-
manie chlebem i życzenia wprowadziły 
nas w magiczną świąteczną atmosferę. 
 

Zwyczaj spotykania się miesz-
kańców miasta i okolic na plenerowej 
wigilii wpisał się na stałe w kalendarz 
wydarzeń miejskich. Także w tym roku 
spotkaliśmy się w centrum miasta by 
wspólnie przygotować się duchowo na 
nadchodzące święta. Na licznie przyby-
łych uczestników czekało wiele miłych 
atrakcji. Wigilię plenerową rozpoczę-
liśmy scenką rodzajową „Świąteczne 
prezenty” w wykonaniu grupy teatral-
nej Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
przy MCKSiR w Raciążu. Drużyna 
harcerska „Nieustraszeni” przekazała 
Światełko Betlejemskie.  Zgodnie z 
tradycją był to jednak przede wszyst-
kim wieczór wspólnego kolędowania. 
Mieliśmy okazję wysłuchać i wspólnie 
zaśpiewać kolędy i pastorałki z wystę-
pującymi tego dnia: uczniami ogniska 
Muzycznego Amabile działającego przy 
MCKSiR, członkami stowarzyszenia 
„Aktywny Senior” z Koziebród, chó-
rem senioralnym i chórem kościelnym, 

Łukaszem Szostkiem oraz Zespołem 
Jasno - Czarni. Poza kolędowaniem, 
na mieszkańców czekały także warsz-
taty robienia kartek świątecznych oraz 
lampionów świątecznych. Uczestnicy 
wigilii plenerowej mieli także okazję 
degustować potrawy świąteczne, tj. 
barszczyk czerwony, śledzie, pierogi z 
kapustą i grzybami oraz kapustę wigi-
lijną. 

Spotkanie z Mikołajem
Najmłodsi mieszkańcy naszego 

miasta mieli niepowtarzalną okazję spo-
tkać Świętego Mikołaja w jego chatce, 
który rozdawał dzieciom słodkie pre-
zenty. Podczas wigilii plenerowej także 
mieszkańcy mieli okazję zostać świętymi 
Mikołajami. Zorganizowany został kier-
masz bożonarodzeniowy, z którego do-
chód zostanie przeznaczony na Fundację 
Domy Samotnych Matek w Kraśnie-
wie.  W zbiórkę włączyli się - przygoto-
wali rękodzieło na sprzedaż - uczestnicy 
zajęć rękodzielniczych prowadzonych w 
MCKSiR w Raciążu, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Stanisława Konarskie-
go w Raciążu, Przedszkole Miejskie, 
Zespół Szkół w Raciążu, Klub "Baby 
Robią" działający w ramach Regional-
nego Stowarzyszenia Twórców Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, 
drużyna harcerska, kluby zrzeszające se-
niorów w mieście Raciąż.

Wspólne kolędowanie - VI Miejsko – Gminna Wigilia Plenerowa

Zimowy świąteczny czas…
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Życzenia z serca
Gospodarze i zaproszeni goście: 

Burmistrz Miasta Raciąża Mariusz 
Godlewski, Wójt Gminy Raciąż Zbi-
gniew Sadowski, Dyrektor Miejskiego 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
im. Ryszarda Kaczorowskiego w Ra-
ciążu Artur Adamski, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Raciążu Paweł 
Chrzanowski, Przewodnicząca Rady 
Gminy Raciąż Teresa Muchyńska oraz 
przedstawiciele powiatu płońskiego: 
Starosta Powiatu Płońskiego Elżbieta 
Wiśniewska oraz Przewodniczący Rady 
Powiatu Dariusz Żelasko  w swych 
przemówieniach złożyli mieszkańcom 

świąteczne życzenia i wyrazili zadowo-
lenie z faktu, że po raz kolejny udało 
się spotkać wspólnie z mieszkańcami 
na wigilii plenerowej ponadto wspo-
mnieli o niezwykłej wadze nadchodzą-
cych świąt. Najważniejszym i niezwy-
kle symbolicznym momentem było 
łamanie się chlebem oraz składanie 
życzeń. Tego dnia mogliśmy życzyć na-
szym sąsiadom, władzom oraz znajomy 
szczęśliwych świąt oraz pomyślności w 
nadchodzącym roku. Ten symboliczny 
gest, dzielenie się chlebem, był niezwy-
kle podniosłym momentem i sprowa-
dził ducha świąt na nasze wydarzenie. 
VI Miejsko-Gminna Wigilia wprowa-

dziła mieszkańców Raciąża w magicz-
ny, świąteczny czas – czas oczekiwania 
na przybycie bożej dzieciny. Ponadto 

stanowiła doskonałą okazję do jedno-
czenia się lokalnej społeczności. Przez 
te kilka chwil spędzonych na placu 
przy ratuszu poczuć można było ducha 
Świąt Bożego Narodzenia. Miejmy na-

dzieję, że pozostanie 
on z nami na dłużej.

Dofinansowanie 
pozyskane

Na realizację VI 
Miejsko – Gminnej 
Wigilii plenerowej 
udało się pozyskać 
dodatkowe środki 
zewnętrzne. Urząd 
Marszałkowski Wo-
jewództwa Mazo-
wieckiego przyznał 
Miejskiemu Cen-
trum Kultury Spor-
tu i Rekreacji im. 
Ryszarda Kaczorow-
skiego w Raciążu 
dofinansowanie w 

wysokości 10  000,00zł na organiza-
cję wydarzenia. Powiat Płoński wsparł 
realizację naszej inicjatywy kwotą 
1 000,00zł.

REDAKCJA

Serdeczne podziękowania dla wszystkich partnerów i sponsorów, którzy 
wsparli organizację VI Miejsko – Gminnej Wigilii, a także osób, które zapew-
niły poczęstunek:
Organizatorzy:

Miejskie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Raciążu, Gmina Miasto 
Raciąż, Gmina Raciąż
Partnerzy: 

Powiat Płoński, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 
Komisariat Policji w Raciążu, OSP Raciąż, PGKiM Raciąż, Grupa Zdrowie, 
Parafia pw. Św. Wojciecha w Raciążu, Miejskie Przedszkolu w Raciążu, Szkoła 
Podstawowa w Raciążu, Zespół Szkół w Raciążu, Klub Seniora w Raciążu, 
Nauczycielski Klub Seniora, Klub Emerytów i Rencistów. 
Sponsorzy: 

Polmlek, Bank Spółdzielczy, Alfa PVC, RobBud, Delikatesy u Cybul-
skich, Apteka Zalewscy, Rol-Bud, Atomis, Domax, Hurtownia Daniel Cy-
wiński, Zoowet, Krzysztof Pawełek, Moto Części Piotr Goszczycki, Zakład 
Ślusarski Zbigniew Skierkowski, Arkadia Punkt Opłat, Centrum Kredyto-
we, Tartak Anna i Krzysztof Falkiewicz, Karczma Retro, Ferm-Pasz, Firma 
FHU Agromex Wiesław Wójcik, Firma C&D Catering i Dekoracje, Sklep 
Spożywczo-Przemysłowy Tomasz Wawrowski, Elżbieta i Piotr Marszał, Świat 
Dziecka Michał Mierzejewski, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Groszek, Fir-
ma Handlowo-Usługowa Bako, PHU Prodom, Pub Grajdołek, Sklep Mix 
Dziecięco-Młodzieżowy, Księgarnia Dafne 
Poczęstunek zapewnili: 

Iwona Trzcińska, Monika Janiszewski, Piekarnia Państwa Wichowskich
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Miejsca 
pamięci 
walki o 
niepodległość

Odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości było dla wszystkich naszych ro-
daków wydarzeniem ważnym i wznio-
słym, wszyscy mieszkańcy odrodzonej 
po latach niewoli Polski pragnęli w 
godny sposób upamiętnić fakt, że ich 
Ojczyzna znowu jest wolna. W wielu 
miejscowościach powstawały pomniki 
i kopce upamiętniające zakończenie 
I wojny światowej i odzyskanie Nie-
podległości przez Polskę. Takich „po-
mników wolności i pamięci” czy to w 
postaci obelisków, czy innego rodzaju 
budowli powstało bardzo wiele również 
w naszym regionie. Dziś przybliżymy 
Państwu historię kilku takich 
„pomników wolności i pamięci” 
znajdujących się w naszej gmi-
nie. Warto wiedzieć, że pomnik 
czy kapliczka, którą mijamy co-
dziennie idąc do pracy lub szkoły 
jest pamiątką odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, że przed 
laty zbudowali go nasi przodko-
wie, którzy w ten sposób wyrazili 
swoją dumę i wdzięczność, tym, 
którzy spowodowali, że Polska 
ponownie zaistniała na mapie 
politycznej Europy. Trzeba przy 
tej okazji wspomnieć, że wiele 
„pomników wolności” nie prze-
trwało do naszych czasów. Wiele 
z nich zniszczyli w czasie II woj-
ny światowej okupanci. Wielu z 
nich już nigdy nie odbudowa-
no... Spacerując po gminie Ba-
boszewo napotykamy na miejsca, 
które nawiązują do walki o wolną 
Polskę. Umierali bo kochali Pol-
skę, umierali bo byli Polakami. 
Polska inteligencja miała zginąć, aby 
Polską mogli rządzić obcy. My pamię-
tamy o naszych rodakach i ku ich czci  
stawiamy pomniki,  kapliczki, krzyże 
przydrożne, pamiątkowe tablice, ale też 
groby ludziom, którzy oddali życie za 
ojczyznę. Powodem do dumy z patrio-
tycznej postawy poprzednich pokoleń 
mieszkańców gminy są miejsca pamięci 
z czasów np.: powstania styczniowe-
go. Takim miejscem jest Kapliczka 
w Dziektarzewie, metalowy krzyż w 
Śródborzu, kapliczka w Goszczycach 

Poświętnych z 1863.
Kapliczka w Dziektarzewie wysta-

wiona naprzeciw bramy głównej cmen-
tarza parafialnego, miejsce pochówku 
żołnierzy powstania styczniowego 
z widniejącą na tablicy inskrypcją z 
1864r. 

„Kiedy zgubą los nas zastrasza
Błagamy Ciebie Królowo nasza
W Twojej opiece pomoc jedyna
Zbawienia nasze uproś u Syna”
Miejscowa tradycja głosi, że w tym 

miejscu zostali pochowani powstańcy. 

W aktach stanu cywilne-
go parafii Dziektarzewo 
z 1863r wpisano jedno-
czesny (19 sierpnia) zgon 
13 mężczyzn o jednej go-
dzinie. Zapis ten jest cha-
rakterystyczny dla okresu 
powstania styczniowego. 
Obiekt wpisany do reje-
stru zabytków. Kolejne 
miejsce upamiętniające 
poległych z powstania 
styczniowego – krzyż 
z1863r. obecnie znajduje 
się przy polnej drodze, 
na granicy wsi Śródborze 
i Kiełki.

W miejscowości 
Dziektarzewo na cmenta-
rzu parafialnym są również dwie mogi-
ły powstańców. Pochowano tu 13 po-
wstańców poległych 19 sierpnia 1863 
r. w boju pod Rybitwami, a także praw-
dopodobnie kilku poległych w innych 
potyczkach w okolicy Dziektarzewa. 
Na mogile, pokrytej kostką granitową, 
umieszczono dwie tablice z napisami. 

”GRÓB • ZBIOROWY ŻOŁNIE-
RZY • POWSTANIA • STYCZNIO-
WEGO • 1863 R.” 

Na dziewiętnastowiecznym na-
grobku znajduje się napis: ”Ś.P. • JAN 
THOKARSKI • DR. PRAWA I ME-
DYCYNY • ZMARŁ W R. 1863 • 
SPOKÓJ JEGO ZACNEJ DUSZY” 

Mogiła zbiorowa z 1915r położona 
jest przy drodze Mystkowo – Raciąż  na 
poboczu drogi. Polegli spoczywają pod 

kopcem o wysokości ok. 3 m. Jest on 
opasany płytkim rowem. Mogiła ta jest 
wpisana do bazy ROPWiM pod ha-
słem Lutomierzyn, chociaż bliżej jej do 
Niedarzyna. W odległości kilkunastu 
metrów od kopca znajduje się wyso-
ki drewniany krzyż. Pochowano tu 6 
żołnierzy niemieckich i 334 żołnierzy 
rosyjskich poległych w 1915 roku, w 
trakcie walk pozycyjnych trwających 
od końca lutego do połowy lipca.

Miejscami pamięci są również Gro-
by Nieznanego Żołnierza, gdzie imiona 
i nazwiska oraz liczba pochowanych 
osób są nieznane.

W 1917  r. naprzeciwko parafial-
nego kościoła św. Stanisława członko-
wie Sarbiewskiego Koła Rolniczego 
ufundowali tablicę na pamiątkę setnej 

rocznicy śmierci Tadeusza Ko-
ściuszki, sarbiewskie miejsce 
upamiętniające postać generała 
Tadeusza Kościuszki, naszego 
bohatera narodowego. Kościusz-
ko na zawsze pozostanie w  na-
szej pamięci będzie tym, który 
potrafił pokazać Polakom, w jaki 
sposób dbać o ojczyznę, kochać 
ją i walczyć o jej wolność. 

Tablica pamiątkowa na ko-
ściele w Baboszewie poświęcona 
została polskiej załodze samolo-
tu Halifax, która w październiku 
1943r dokonała zrzutu o kryp-
tonimie „Jadwisia” w Pieńkach 
Rzewińskich, tym, którzy zrzut 
przyjmowali oraz poległym żoł-
nierzom z parafii Baboszewo, 

pomordowanej ludności cywilnej, żoł-
nierzom ruchu oporu i innym, którzy 
oddali życie za Polskę.

W 10-rocznicę nadania Gimna-
zjum imienia Armii Krajowej upamięt-
niono walczących Polaków obeliskiem  
z tablicą na której wyryto napis: „Pa-
mięci tych co walczyli o Wolną Polskę”.

100 rocznicę odzyskiwania niepod-
ległości upamiętniono min. poprzez 
postawienie pamiątkowego kamienia-
-obelisku przy kościele parafialnym w 
Baboszewie. 11 Listopada 2018r po 
Mszy Św. W intencji ojczyzny poświę-
cono obelisk oraz dąb stulecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę ufun-
dowany przez Lasy Państwowe oraz 
dąb pamięci ufundowany przez Bank 
Spółdzielczy.

Baboszewo – edukacja

Prezes Krajowej Izby 
Kominiarzy przypomina 
właścicielom i zarządcom 
budynków o obowiązkach 
związanych z bezpiecznym 
użytkowaniem przewodów 
kominowych.

Okres jesienno-zimowy to czas 
zwiększonej ilości zaczadzeń i pożarów 
kominów. Pożar sadzy w nieczyszczo-
nym, źle eksploatowanym kominie jest 
niezwykle groźny. Temperatura palącej 
się sadzy przekracza wówczas nawet 
1000 stopni Celsjusza!  Stan ten stwa-
rza zagrożenie dla mieszańców. Oprócz 
pożarów, nieprawidłowa eksploatacja 
przewodów kominowych grozi także 
zatruciem tlenkiem węgla (czadem). 

Kominy: instalację dymową, spali-
nową oraz wentylacyjną należy podda-
wać okresowej kontroli oraz czyszcze-
niu przez uprawnionego kominiarza. 
Profesjonalna kontrola kominiarska to 
nie tylko formalność, lecz główna za-
sada bezpieczeństwa, zapobiega zacza-
dzeniom, pożarom, spełniając jeden z 
podstawowych warunków ubezpiecze-
nia domu.

Ustawa Prawo budowlane stano-
wi, że właściciel – zarządca budynku 
jest zobowiązany co najmniej 1 raz w 
roku zlecić przeprowadzenie kontroli 
okresowej kontroli stanu technicznego 
przewodów kominowych (dymowych, 
spalinowych i wentylacyjnych) osobie 
posiadającej odpowiednie uprawnienia 
– mistrza kominiarskiego (zgodnie z 
art. 62 ust. 1 pkt 1 c, oraz art. 62 ust. 1 
pkt 1 ustawy – Prawo budowlane Dz. 
U. z 2016 r., poz. 290).

W przypadku stwierdzenia uszko-
dzeń lub braków właściciel, zarządca 
lub użytkownik budynku są obowiąza-

ni w czasie lub bezpośrednio po prze-
prowadzonej kontroli, usunąć stwier-
dzone uszkodzenia oraz uzupełnić 
braki, które mogłyby spowodować za-
grożenie życia lub zdrowia ludzi, bez-
pieczeństwa mienia bądź środowiska, 
a w szczególności katastrofę budowla-
ną, pożar, wybuch, porażenie prądem 
elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 
70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Regularne usuwanie zanieczysz-
czeń z przewodów kominowych przez 
wykwalifikowanego kominiarza zabez-
piecza przed powstaniem pożaru sadzy 
w kominie. Przepisy przeciwpożarowe 
nakazują w obiektach lub ich częściach, 
w których odbywa się proces spalania 
paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, 
obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń 

z przewodów dymowych i 
spalinowych w następują-
cych terminach: 

1) od palenisk zakła-
dów zbiorowego żywienia 
i usług gastronomicznych 
— co najmniej raz w mie-
siącu, jeżeli przepisy miej-
scowe nie stanowią inaczej; 

2) od palenisk opa-
lanych paliwem stałym 
niewymienionych w pkt 
1 — co najmniej raz na 3 
miesiące;

3) od palenisk opala-
nych paliwem płynnym i 
gazowym niewymienio-
nych w pkt 1 — co naj-
mniej raz na 6 miesięcy; 

4) z przewodów wen-
tylacyjnych co najmniej 
raz w roku, jeżeli większa 
częstotliwość nie wynika 
z warunków użytkowych 
(Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budow-
lanych i terenów Dz. U. 2010 nr 109 
poz. 719). 

W przypadku pożaru lub zacza-
dzenia brak dokumentacji termino-
wego czyszczenia i kontroli kominów 
może stanowić podstawę odmowy 
wypłaty odszkodowania przez firmę 
ubezpieczeniową.

Informacja powstała na podstawie 
Komunikatu Prezesa Krajowej Izby 
Kominiarzy do właścicieli i zarządców 
budynków w związku z rozpoczęciem 
sezonu ogrzewczego 2018/2019. 
Znak: MZ/108/2018r z 03.09.2018 r.
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Wieści ze Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Raciążu

Patriotycznie i świątecznie
Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę były szczególnie uro-
czyste. Uczniowie wzięli udział w akademii, poświęcono i odsłonięto pamiątkową 
tablicę, a nawet przygotowano koncert pieśni patriotycznych. Oprócz tego ruszyła 
akcja „Szlachetna paczka” oraz obchodzony był dzień życzliwości.

Świętowanie 100-lecia Niepodległości Polski rozpoczęliśmy od wspólnego 
odśpiewania czterech zwrotek hymnu o godzinie 11.11. Następnie odsłonięto i 
poświęcono pamiątkową tablicę. 9 listopada 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
świętowaliśmy również wspólnie z Zespołem Szkół w Raciążu. O godzinie 12.45 
społeczność naszych szkół wraz z zaproszonymi gośćmi, udała się w uroczystym or-
szaku do Miejskiego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji, gdzie odbyła się wspól-
na akademia "100 lat minęło" oraz quiz niepodległościowy, w którym brali udział 
uczniowie: liceum, technikum, gimnazjum i szkoły podstawowej. W teście wiedzy 
o niepodległości zwyciężyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konar-
skiego w Raciążu – Michał Chyczewski i Mirosław Sadowski, którzy otrzymali 
nagrodę ufundowaną przez Panią Dyrektor Zespołu Szkół w Raciążu – Dorotę 
Rubinkowską. Gratulujemy wiedzy historycznej i życzymy dalszych sukcesów!

„Światowy dzień Życzliwości i Pozdrowień”
21 listopada 2018 r uczniowie klas  I - III obchodzili ,,Światowy dzień Życz-

liwości i Pozdrowień" czyli dzień dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Kilka 
dni wcześniej na zajęciach plastycznych  dzieci wykonały plakaty i drzewka życz-
liwości z hasłami, sentencjami i ilustracjami na temat: ,,Życzliwość na co dzień". 
Uczniowie w każdej klasie wybrali króla i królową życzliwości. Każdy otrzymał 
dyplom i królewską koronę. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dal-
szego optymizmu i życzliwości! Uczniowie uczcili ten dzień poprzez zabawy inte-
grujące, obdarowywanie się uśmiechniętymi buźkami, serduszkami i słodyczami.

Zdrowo jem, więcej wiem
Dnia 28 listopada 2018 roku odbyło się podsumowanie I etapu ogólnopolskie-

go projektu edukacyjnego ,,ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM” . Głównym celem 
projektu było wykształcenie u uczniów postaw prozdrowotnych poprzez uczenie za-
sad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących 
zdrowiu jak również produktów dla zdrowia szkodliwych. Projekt miał  również na 
celu podkreślenie roli aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej.

Uczniowie klasy II a i II b Szkoły Podstawowej  brali aktywny udział w pro-
jekcie. Uczestniczyli  w cyklu zajęć profilaktycznych poświęconych tematyce zdro-
wego odżywiania m.in.: ,,Warzywa i owoce na co dzień i od święta”,  ,,Woda na 
zdrowie”, ,,Konkurs – Reklama wody”, Przedstawienie ,,Na straganie’”, ,,Forum 
zdrowia dla rodziców Eliksir życia”, ,, Promocja podjętych działań”.

Kolędowanie w z pacjentami
   06 grudnia 2018r. o godzinie 15.00 w uczniowie  naszej szkoły odwiedzili 

pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej w Kraszewie 
Czubakach. Podczas mikołajkowego spotkania dzieci wraz z p. Alicją Miszewską 
śpiewały piękne polskie kolędy, do których wykonania chętnie przyłączyli się wszy-
scy, którzy brali udział w tym wydarzeniu. Po wspólnym kolędowaniu zostaliśmy 
zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez pacjentów oraz otrzymaliśmy mi-
kołajkowe upominki.    Był to bardzo miło spędzony czas.  Serdecznie Dziękujemy 
za zaproszenie!  

SZKOŁA PODSTAWOWA W RACIĄŻU

Wolontariat w Zespole Szkół w Raciążu

Mają dobre serca
Zespół Szkół w Raciążu coraz częściej organizuje akcje na 
rzecz wolontariatu.  W dniu 5 grudnia 2018 roku w zespole 
szkół odbył się kiermasz charytatywny zorganizowany przez 
klasy pierwsze na rzecz bezdomnych zwierząt ze Schroniska 
w Pawłowie, Psiej Przechowalni w Jońcu oraz Zakładu Opie-
kuńczo Leczniczego w Kraszewie Czubaki.

Podczas kiermaszu można było zakupić smakołyki przy-
gotowane przez uczniów pod opieką P. Magdaleny Byliń-
skiej, P. Magdaleny Chudzyńskiej, P. Edyty Obrębskiej oraz 
P. Anny Wichowskiej - Szcześniewskiej. Stoiska cieszyły się 
dużą aktywnością. Kiermasz był uwiecznieniem zbiórki żyw-
ności dla psów, która miała miejsce w placówce od listopada 
bieżącego roku. Produkty ze zbiórki 6 grudnia zostały prze-
kazane do MCKSiR w Raciążu podczas wspólnego kolędo-
wania. Zwieńczeniem akcji będzie dostarczenie produktów 
do placówek. Podczas kiermaszu zebrano kwotę 841,60 zło-
tych, która zostanie wykorzystana na leki, produkty pierw-
szej pomocy oraz małe niespodzianki dla dzieci. 

 Uważam, że akcja, która odbyła się w Zespole Szkół w 
Raciążu było bardzo szczytnym celem. Uczniowie pokazali, 
że ich serca są przepełnione ogromną miłością dla małych 
przyjaciół. Produkty żywnościowe, leki oraz małe niespo-
dzianki z pewnością wywołają uśmiech na twarzy dzieci jak i 
pomogą przetrwać zimę czworonogów. Z pewnością nie jest 
to ostatnia akcja jaką uczniowie przygotowali na rzecz psia-
ków i dzieci.

DOMINIKA SKIERKOWSKA1ALO

Wizyta Zespołu Szkół u dzieci

Razem na święta
przedstawiciele klasy 2 tż i 2 te w składzie: Karolina Kac-
przak, Wiktoria Olszewska, Mateusz Nierychlewski, Klaudia 
Ziółkowska oraz wychowawczyni Justyna Ratkowska od-
wiedzili podopiecznych Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w 
Kraszewie Czubakach. Uczniowie spędzili z dziećmi przemiłe 
chwile i przekazali im produkty zebrane w ramach klasowej 
zbiórki tj. chusteczki nawilżające, pieluszki,obiadki, deserki 
soczki, jogurty, biszkopty, chrupki... Cieszymy się, że chociaż 
w ten sposób mogliśmy tym wspaniałym dzieciom sprawić 
chwilę radości.

Do Fundacji Odzyskać Radość w Kraszewie Czubaki, 
wybrała się również druga delegacja ZS Raciąż. Opiekunki 
Magdalena Bylińska i Magdalena Chudzyńska oraz ucznio-
wie: Karol Betlewicz, Alicja Błaszczak, Wiktoria Dądalska, 
Magdalena Gosik oraz Wiktoria Petrykowska. Po zakoń-
czonym kiermaszu, za kwotę 250zł zakupiono prezenty dla 

podopiecznych Fundacji, ale to nie wszystko drugie 250zł 
przekazała klasa 1a wraz z wychowawcą Moniką Marciniak. 
Dzieciom oprócz prezentów Madzia i Wiktoria sprawiła nie-
spodziankę w postaci przedstawienia. Na koniec wspólnie 
zaśpiewaliśmy kolędy.

ZS W RACIĄŻ

Stypendystki z Zespołu Szkół w Raciążu

Premier  
nagrodził  
uczennice
W piątek 23 listopada 2018 r. w budynku oranżerii na te-
renie zabytkowego parku w Opinogórze Górnej odbyło się 
uroczyste wręczenie dyplomów Stypendystom Prezesa Rady 
Ministrów na rok szkolny 2018/2019 . Uczniowie Ci uzyskali 
najwyższą średnią ocen w swojej szkole. W naszej placówce 
sukces ten osiągnęły dwie uczennice: Karolina Kowalewska z 
IIIB LO oraz Weronika Wójtewicz z IV TE. Nagrodą dla uczniów 
jest stypendium w kwocie 258 zł za miesiąc. Gratulujemy!

W tej ważnej chwili uczennicom towarzyszyli rodzice i 
dyrektor szkoły . Uroczystość uświetnili swoją obecnością 
Mazowiecki Wicekurator Oświaty , dyrektor ciechanowskiej 
delegatury kuratorium oświaty, przedstawiciele związków za-
wodowych nauczycieli i inni dostojni goście.

ZS W RACIĄŻU
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W sobotę 15 grudnia 2018 
r w Hali Sportowo-Widowisko-
wej odbył się XI Ogólnopolski 
Mikołajkowy Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Oldboyów o Pu-
char Firmy ART-DAN. Do 
rywalizacji przystąpiło dziesięć 
drużyn z Żyrardowa, Olszty-
na, Konina, Bełchatowa, No-
wego Miasta, Raciąża, Mławy, 
Płońska, Drobina i Babosze-
wa. Mimo, że w turnieju grały 
jedynie osoby dorosłe, na try-
bunach zasiadła też najmłod-
sza część naszej gminy, która 
cierpliwie wyczekiwała Świę-
tego Mikołaja. Każde dziecko 
otrzymało słodki prezent a przy 
okazji można było zrobić sobie 
pamiątkowe zdjęcie. Pierwsza 
część eliminacyjna toczyła się 
w dwóch grupach, a mecze 
sędziowali Cezary Ossowski i 
Mariusz Dąbrowski. Do półfinału sta-
nęły cztery zespoły. W pierwszym spo-
tkaniu półfinałowym Elektrownia Beł-
chatów zremisowała z Oldboy Mława 
0:0. Awans rozstrzygnął się w rzutach 
karnych wynikiem 3:2 dla drużyny 
Elektrownia Bełchatów, natomiast w 
drugim spotkaniu Oldboys Team Olsz-
tyn pokonał Oldboy Żyrardów 1:0.

Najlepszymi okazali się zawodnicy 
z Olsztyna, którzy w finale pokonali 
Elektrownię Bełchatów 1:0. 

Królem strzelców został Zbigniew 
Suski (Elektrownia Bełchatów), który 
zdobył 7 bramek, najlepszym bram-
karzem został Mirosław Małachwiej-
czyk (Oldboy Żyrardów), a nagrodę 
zawodnika Fair Play otrzymał Wiktor 
Pełkowski (Oldboy Mława).

Ostateczna kolejność turnieju:
Miejsce X:     PAK KWB KONIN
Miejsce IX:    OLDBOY NOWE 

MIASTO    
Miejsce VIII:  OLDBOY RA-

CIĄŻ 
Miejsce VII:   PEGAZ OLDBOY 

DROBIN  
Miejsce VI:    OLDBOY BABO-

SZEWO  

Miejsce V:     OLDBOY PAL-ROB 
PŁOŃSK 

Miejsce IV:    OLDBOY MŁA-
WA  

Miejsce III:     OLDBOY ŻYRAR-
DÓW  

Miejsce II:      ELEKTROWNIA 
BEŁCHATÓW  

Miejsce I:       OLDBOYS TEAM 
OLSZTYN 

Więcej zdjęć na naszym profilu na 
facebooku.

DOROTA BARTCZAKOWSKA
 PRZEMYSŁAW CYTLOCH

Uczennice Szkoły Podstawowej w Polesiu zajęły II miejsce w Mikołajkowym 
Turnieju Mini Siatkówki O PUCHAR DYREKTOR SP NR 1 - PANI JOANNY 
SZCZEPAŃSKIEJ, który odbył się      6 grudnia 2018r.

Następnego dnia, tj. 7 grudnia 2018r. taki sam  sukces odnieśli chłopcy zaj-
mując II miejsce w powiatowym mikołajkowym turnieju siatkarskim o puchar 
wójta gminy Załuski.
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Jak ważne są spotkania wigilijne, 
podczas których możemy przełamać 
się opłatkiem i złożyć sobie serdeczne 
życzenia, wie każdy z nas. Święta to 
czas radości i oczekiwania, ale przede 
wszystkim to czas spotkań w gronie 
rodzinnym. I właśnie w gronie serdecz-
nych sobie ludzi i przyjaciół spotykały 
się kluby działające w naszym mieście. 

W grudniu odbyły się spotkania 
wigilijne Nauczycielskiego Klubu 
Seniora, Klubu Seniora oraz Klubu 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 
Spotkania opłatkowe były bardzo uro-
czyste. Uświetnione występami przed-
szkolaków z Miejskiego Przedszkola 
w Raciążu. Dzieci zaprezentowały się 
w bożonarodzeniowym programie, 

zaśpiewały kolędy i wiele innych świą-
tecznych piosenek. Ich program ar-
tystyczny wzruszał i bawił. Dzieciom 
za piękne występy Święty Mikołaj 
przyniósł słodkie poczęstunki. Czas 
na spotkaniach opłatkowych umilał 
także występ chóru seniorów, który 
zaśpiewał piękne polskie, tradycyjne 
kolędy. Dla Nauczycielskiego Klu-
bu Seniora spotkanie wigilijne było 
inne niż zazwyczaj. Członkowie koła 
wręczyli publikację z wierszami swe-
mu nauczycielowi oraz dyrektorowi 
Norbertowi Szelągowskiemu. Była to 
niezwykle wzruszająca chwila, która 
nakłoniła do wspomnień i refleksji. 
Pomysłodawcą publikacji był Stefan 
Modrzejewski. 

Czuć ducha świąt 
Spotkania członków klubów były 

nie tylko okazją do podzielenia się opłat-
kiem czy złożenia życzeń świątecznych. 
Była to także kolejna forma integracji 
wśród członków klubów. Była to rów-
nież możliwość spędzenia czasu w miły, 
wręcz rodzinnym gronie. Uczestnicy 
spotkań, choć nie spokrewnieni utrzy-
mywali rodzinną, przyjacielską atmos-
ferę. Z uśmiechem na twarzach spędzali 
czas na spotkaniach wigilijnych, ciesząc 
się że po raz kolejny udało się spotkać 
w licznym gronie. Był to także czas roz-
mów i wspomnień. Wszystkie spotkania 
utrzymane były w duchu starodawnych 
zwyczajów i z poszanowaniem tradycji. 
W senioralnych wieczerzach wigilijnych 

oprócz członków klubów brali udział 
zaproszeni goście: proboszcz raciąskiej 
parafii ks. Wiesław Kosiński, burmistrz 
Mariusz Godlewski, dyrektor MCKSiR 
Artur Adamski. Wszyscy w swych prze-
mówieniach podkreślali wagę cyklicz-
nych spotkań w gronie przyjaciół. Pole-
cali by spędzali czas w radości, spokoju i 
szczęściu. W świecie, który zmienia się z 
dnia na dzień ważne jest, by celebrować 

uroczystości takie jak te. Święta Bożego 
Narodzenia to czas, który niesie wiarę, 
nadzieję i miłość.

Redakcja Pulsu Raciąża życzy 
wszystkim członkom Klubów zdro-
wych, pogodnych i spędzonych w gro-
nie rodzinnym Świąt Bożego Narodze-
nia oraz pomyślności w nadchodzącym 
Nowym 2018 Roku.

REDAKCJA

Spotkania opłatkowe klubów zrzeszających raciąskich seniorów

Wigilijnie u seniorów
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16 listopada 2018 roku w Hali Sportowo-Widowiskowej w Baboszewie odby-
ły się Mistrzostwa Rejonu Ciechanów Halowej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 
Dziewcząt IMS -2018-19. W turnieju pierwsze miejsce wywalczyła drużyna ze SP 
Baboszewo, drugie SP Wiśniewo, trzecie SP Mystkowo, czwarte                  SP 1 
Żuromin, piąte miejsce SP 3 Ciechanów. Zawodnik MVP – Ewa Paszyńska, Naj-
lepszy Obrońca – Oliwia Ciska, Najlepszy Bramkarz – Kinga Kaczewska

8 grudnia 2018 roku odbył się Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Kobiet o 
Puchar Prezesa Klubu GKS "ORLĘTA" Baboszewo.Turniej organizowany był w 
dwóch kategoriach JUNIOR i OPEN. W kategorii JUNIOR do rywalizacji przy-
stąpiło 6 drużyn.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
I miejsce : RÓŻA KUTNO
II miejsce: SP BABOSZEWO
III miejsce: WKRA BIEŻUŃ
IV miejsce: GKS ORLĘTA BABOSZEWO
V miejsce: SP MYSTKOWO
Najlepszy zawodnik: Natalia Majchrzak (Róża Kutno)
Najlepszy technik: Alicja Bukowska (Wkra Bieżuń)
Najlepszy obrońca: Wiktoria Cackowska (SP Baboszewo)
Najlepszy rozgrywający: Julia Hotlewska (SP Mystkowo)
Najlepszy bramkarz: Wiktoria Bentryn (Róża Kutno)
W kategorii OPEN do rywalizacji przystąpiły drużyny z pięciu miejscowości.
Klasyfikacja końcowa kategorii OPEN:
I miejsce : UKS MUSTANG WIELGIE
II miejsce: WKRA BIEŻUŃ
III miejsce: RÓŻA KUTNO
IV miejsce: GKS ORLĘTA BABOSZEWO II
V miejsce: GKS ORLĘTA BABOSZEWO I
VI miejsce: HUSARKI MOCHOWO
Najlepszy zawodnik: Izabela Kuligowska (GKS Orlęta BaboszewoII)
Najlepszy rozgrywający: Weronika Paczkowska (Róża Kutno)
Najlepszy obrońca: Aleksandra Dobies (Wkra Bieżuń)
Najlepszy technik: Magdalena Żebrowska ( UKS Mustang Wielgie)
Najlepszy bramkarz: Natalia Nowacka (Róża Kutno)
WAŻNA INFORMACJA !!!
III kolejka XVII Edycji Hakowej Ligi Piłki Nożnej jest ostatnim wydarzeniem 

sportowym w roku 2018. Informacja dla sympatyków ciekawostek. Od początku 
istnienia Hali Sportowo-Widowiskowej zorganizowano 825 imprez sportowo-kul-
turalnych.

I Turniej Brydża 
Sportowego

1 grudnia 2018 roku w Hali Spor-
towo-Widowiskowej odbył się I Turniej 
Brydża Sportowego OTP**                    o 
Puchar Wójta Gminy Baboszewo Pana 
Bogdana Pietruszewskiego. W Turnieju 
udział wzięło 36 par. Sędzią głównym 
był Maciej Czajkowski – Wiceprezes 
Polskiego Związku Brydża Sportowego. 

Pierwsze miejsce zajęła para nr.18 - 
Bogdan Jaskulski, Kazimierz Głowacki  

Drugie miejsce para nr. 23 - Jerzy 
Plichtowicz, Jerzy Sadowski

Trzecie miejsce zajęła para nr. - 30 – 
Dominik Głowacki,  Adam Karczmarz

Mistrzostwa powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt
W dniu 31.10.2018 r. w hali sportowo- widowiskowej w Baboszewie zostały rozegrane Mistrzostwa powiatu w halowej 

piłce nożnej dziewcząt rocznik 2003-2005. W finale uczestniczyło 6 najlepszych zespołów z powiatu płońskiego. Naszym 
dziewczętom udało się wywalczyć zaszczytne III MIEJSCE (oczywiście po ciężkiej walce i emocjonujących karnych). GRA-
TULUJEMY 

Skład drużyny: Justyna Sitkowska, Marta Borowska, Julka Hotlewska, Oliwia Przyborowska, Roksana Wiśniewska, Maja 
Gołębiowska, Julia Pietrucha, Wiola Kupecka, Karolina Kamińska. 

 I. BARANOWSKA
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Raciążanin Wojciech Otowski jest wielkim pasjo-
natem gór. Od kilku lat wspina się na najwyższe 
wzniesienia w Tatrach. Pierwszym zdobytym 
przez niego górskim szczytem był Giewont, a póź-
niej kolejne i kolejne. Góry zachwyciły go swoim 
pięknem i wraca do nich, kiedy tylko może. 

Wystarczył jeden wyjazd w góry, aby pan 
Wojciech mógł się przekonać, jak wiele prawdy 
jest w tym, że kto raz pojedzie w góry zakocha się 
w nich i już zawsze będzie do nich wracał. I tak 
było w jego przypadku, wraca chociażby dla sa-
mych widoków, które zapierają dech w piersiach. 

- Wszystko zaczęło się 8 lat temu. Wróciliśmy 
z rodziną z nad morza, a że zostało nam jeszcze 
kilka dni urlopu zaproponowałem, żebyśmy po-
jechali w góry. Żona i dzieci zgodzili się, i poje-
chaliśmy na 4 dni do Zakopanego. Wtedy po raz 
pierwszy zobaczyłem góry, Giewont i krzyż na 
Giewoncie, i pomyślałem wówczas, że chciałbym 
tam wejść. Następnego dnia rano pojechaliśmy do 
Kuźnic i ruszyliśmy na szlak na Giewont (1894 
m. n. p. m.). Udało się nam wejść w ciągu ok. 3 
godzin. Wtedy pierwszy raz miałem do czynienia 
ze sztucznymi wspomagaczami, czyli łańcuchami. 
Lekki strach też był, bo było wysoko, były przepa-
ście, ale warto było. To uczucie kiedy już wejdzie 
się na sam wierzchołek jest nie do opisania. Jest 
to coś niesamowitego. Tego samego dnia, po krót-
kim odpoczynku, wyruszyliśmy jeszcze pieszo na 
Morskie Oko – opowiada. 

Zdobył wiele górskich szczytów 
Na początek były doliny, później przyszedł 

czas na góry wysokie. 

- Kolejne wyprawy zacząłem od dolinek wo-
kół Zakopanego (przepiękne dolinki), wodospad 
Siklawa, ścieżka pod reglami, dolina Chochołow-
ska, dolina Kościeliska, Morskie Oko, Czarny 
Staw. Na początku wypraw chodziłem po górach 
z żoną, dziećmi, zięciem – wspomina. – Później 
częściej wyjeżdżałem, sam, czasem z kolegą.

Pierwszym dwutysięcznikiem była Kopa Kon-
dracka (2005 m. n. p. m.)

- W ubiegłym roku, wspólnie z kolegą, wybra-
liśmy się w trasę liczącą ponad 30 km i była to jed-
na z dłuższych tras jakie pokonałem. Wejście na 
Kościelec było jedną z najtrudniejszych wypraw, 
wchodzi się łatwo, natomiast zejść jest ciężko, bo 
nie ma wspomagaczy, łańcuchów, klamer, są za 
to liczne przepaście i strome zbocza, więc można 
sobie wyobrazić jak niebezpieczne jest to wyzwa-
nie. Mnie się udało, z czego jestem niesamowicie 
dumny – mówi. - Najbardziej zadowolony jestem 
z dwóch pobytów w tym roku, ponieważ w wie-
ku 54 lat zdobyłem najwyższy szczyt Pilski Rysy 
(2499 m. n. p. m.) oraz najtrudniejszy i najniebez-
pieczniejszy szlak w Polskich Tatrach - Orlą Perć. 

Góry uczą pokory
Góry wymagają respektu i cierpliwości. Na 

sukces składają się tysiące doświadczeń. Góry to 
wyzwanie.

- Wspinam się głownie latem. Chcąc się wspi-
nać trzeba być wytrzymałym kondycyjnie, liczyć 
się ze zmienną pogodą, trudnymi warunkami 
panującymi na szlaku, i wyposażyć się w odpo-
wiednie obuwie, które jest najważniejsze – mówi. 
– Nie zawsze można wejść, ze względu na pogodę 

dwa razy musiałem się na szlaku cofać. Góry uczą 
człowieka pokory, szacunku, respektu. Góry trze-
ba szanować a one się odwdzięczą pięknem natury, 
cudownymi widokami. Będąc w górach człowiek 
ma bliski kontakt z naturą. Na szlaku często moż-
na spotkać kozice. Jest to wspaniała przygoda. Ja 
dokąd będę mógł będę jeździł. Radość, to czu-
je się, gdy wejdzie się na szczyt, wtedy człowiek 
zapomina o wysiłku, bólu kolan, bólu mięśni, 
zmęczeniu, a czuje jedynie radość. Jest to uczucie, 
które ciężko opisać słowami. To trzeba samemu 
przeżyć, doświadczyć  – przyznaje.

Niebezpieczna pasja
Podczas wyprawy, na szlaku, nie trudno o wy-

padek, zwłaszcza, gdy nagle pogoda się zmienia i 
zrywa się bardzo silny, porywisty wiatr. 

- W trakcie jednej takiej wyprawy przy zejściu 
z Rysów, kiedy to zaryzykowałem i sam poszedłem 
na szlak, przydarzył mi się drobny wypadek. Było 
to wysoko w górach. Mimo iż był czerwiec w gór-
nych partiach leżało jeszcze dużo śniegu. Udało 
mi się wejść, obejrzeć widoki, zrobić kilka zdjęć, 
odpocząć. W momencie schodzenia, ok. 50 me-
trów od szczytu, na niebie pojawiły się ciemne 
chmury, wkrótce zaczął padać grad i zerwał się 
silny wiatr. Schowałem się w szczelinie, aby prze-
czekać. Jednak porywy wiatru były tak silne, że raz 
aż rzuciło mną o skałę. Na szczęście skończyło się 
na otarciach, zadrapaniach jednej nogi i siniakach, 
w miejscu, gdzie uderzyłem o skały. Mimo tego 
udało mi się zejść. Wtedy byłem na szlaku ok. 10 
godzin – opowiada.

Plany na przyszłość
W przyszłym roku pan Wojciech planu-

je przejść od Zawratu do Koziej Przełęczy (Orla 
Perć). Jest to bardzo trudny dwu kilometrowy 
odcinek. 

- Lubię wyzwania. Jeśli chodzi o kondycję to 

ćwiczę ją na wiosnę – jeżdżę na rowerze, dużo cho-
dzę. Jestem też honorowym dawcą krwi, regular-
nie oddaję krew, dzięki czemu mój organizm jest 
bardziej odporny. Dzięki temu jestem wytrzyma-
ły, co na szlaku jest niezbędne – mówi. – Kocham 
góry i zawsze będę do nich wracał – dodaje na 
koniec. 

MARIANNA GÓRALSKA

Teresa Dobies jest przewodniczącą 
Klubu Seniora i prezesem Stowarzy-
szenia „Aktywni Seniorzy – Kozie-
brody”. Organizuje pomoc żywno-
ściową dla potrzebujących, działa 
na rzecz seniorów, tak by jesień swo-
jego życia mogli spędzić aktywnie. 
Śpiewa w zespole folklorystycznym 
„Bandoska”, pisze piosenki, wiersze.

Teresa Dobies ma 73 lata. 
Mieszka w Koziebrodach, gdzie się 
urodziła. Tu chodziła do szkoły, uro-
dziła i wychowała troje dzieci. Już 
w młodych latach należała do Koła 
Gospodyń Wiejskich, gdzie pełniła 
funkcje sekretarza i skarbnika. 

- Klub Seniora założyliśmy 
dzięki pani Katarzynie Tadeusiak-
-Jeznach oraz Barbarze Kamińskiej. 
Obecnie klub liczy 21 osób.  Od 10 
lat jestem przewodniczącą Klubu 
Seniora. W ramach klubu organizu-
jemy wycieczki krajoznawcze, różne 
wydarzenia, imprezy oraz spotkania 
towarzyskie. Mamy zespół ludowy, 
który nazywa się „Bandoska”. Zespół 
bierze udział w Przeglądzie Zespołów 
Senioralnych oraz w przeglądach Grup 
Zapustnych. Organizujemy również 
przeglądy w Koziebrodach. Osobiście 
piszę piosenki. Mamy w Koziebrodach 
lokal przeznczony na spotkania naszego 
klubu – wyjaśnia.

Rok temu powstało stowarzyszenie
Dzięki zaangażowaniu pani Teresy 

udało się zorganizować pomoc żywno-
ściową i zapewnić wsparcie potrzebują-
cym seniorom.

- W grudniu 2017 roku założyli-
śmy Stowarzyszenie Zwykłe „Aktywni 
Seniorzy – Koziebrody”, którego je-
stem Prezesem. Dzięki powstaniu sto-
warzyszenia udało się zawrzeć umowę 

z Bankiem Żywności w Płocku, 
skąd otrzymujemy paczki żyw-
nościowe dla osób potrzebują-
cych pomocy. Jako prezes sto-
warzyszenia jeżdżę po żywność 
do Płocka i przekazuję ją po-
trzebującym. Cieszę się bardzo 
z tego, że mogę pomagać lu-
dziom. Mimo różnych przeciw-
ności nie poddaję się. Bardzo 
lubię pracować z ludźmi. Lubię 
im pomagać – mówi.

Seniorka wolontariuszka
Angażując się w działania 

wolontariackie pani Teresa czu-
je się spełniona, mogąc coś zro-
bić dla innych. 

- Działanie w klubie to 
praca wolontariusza, wszyst-
ko robię nieodpłatnie. Jako 
przewodnicząca klubu seniora 
zajmuję się organizacją wycie-
czek, spotkań, wydarzeń, przy-
gotowuję zespół do przeglądów, 
konkursów. Jest to praca, która 

zajmuje dużo czasu, ale i sprawa dużo 
zadowolenia – mówi.

9 listopada w Płocku seniorka zo-
stała wybrana „Miss Wolontariatu”. 
Została zgłoszona do konkursu za swo-
je działania na rzecz potrzebujących, 
którym pomaga ze szczerego serca, or-
ganizując dla nich pomoc żywnościo-
wą, wyjazdy, wycieczki.

- Tytuł, który otrzymałam był dla 

mnie niesamowitym zaskoczeniem, 
ale i miłą nagrodą. Czuję się docenio-
na i spełniona. Cieszę się, że w miarę 
swoich możliwości mogę pomagać 
ludziom. Kocham to, jest to dla mnie 
przyjemność. Robię to dla innych, 
ponieważ sama kiedyś doświadczyłam 
biedy, i wiem jak to jest, kiedy brakuje 
chleba – mówi.

Kobieta z pasją
Teresa Dobies jest doskonałym 

przykładem tego, że seniorzy również 
mogą być aktywni i spełniać się w tym, 
co lubią robić. Wieczorami śpiewa 
piosenki, tworzy własne utwory, pisze 
wiersze, skecze. Nie narzeka na brak 
pomysłów, które pojawiają się najczę-
ściej we śnie. 

- Piosenki, które nasz zespół „Ban-
doska” wykonuje na konkursach i 
przeglądach są w większości mojego 
autorstwa. Śpiewamy a capella. Czę-

sto jesteśmy zapraszani, wszędzie nas 
witają jak swoich. Piosenki, które śpie-
wami z zespołem wykonuję z pamięci. 
Odpoczywam rozwiązując krzyżówki i 
oglądając telewizję. Dzięki temu mam 
doskonałą pamięć. Relaks musi być, bo 
przy tylu obowiązkach czasem brakuje 
sił i człowiek musi jakoś „naładować 
baterie”– dodaje na koniec. 

Każde działania na rzecz seniorów 
powinny być wspierane przez lokalne 
samorządy. Dzięki zaangażowaniu i 
bezinteresownej pomocy takich osób 
jak pani Teresa inni seniorzy mogą 
liczyć na pomoc w walce z trudami 
codziennego życia, ale także aktyw-
nie udzielać się w życiu społecznym. 
Mogą spędzić jesień życia tak jak na 
to zasługują, odpoczywając, realizując 
swoje pasje i dzieląc się nimi z innymi 
ludźmi. 

MARIANNA GÓRALSKA

Niebezpieczna, ale satysfakcjonująca pasja – wspinaczka wysokogórska

Góry uczą cierpliwości

Seniorka spełniająca się pomagając ludziom

Lubię być potrzebna



24 ogłoszenia

09 – 100 Płońsk ul. Wspólna 5
Tel. 23 662 66 60,  0 798 994 503
e – mail: aaron.majchrzak@wp.pl
Placówka czynna codziennie

- konsultacje operacyjne
- antykoncepcja
- prowadzenie ciąży i porodu
- USC trójwymiarowe
- małe zabiegi ginekologiczne 
- diagnostyka piersi

Serdecznie dziękuję wszystkim 
wyborcom z okręgu nr 3, którzy 
oddali na moją osobę swój głos 

w dniu 21 października w wyborach 
samorządowych. 

Postaram się nie zawieść 
Państwa zaufania!

Kubińska Marzanna

PODZIĘKOWANIA
Składam serdeczne podziękowania 

Szanownym Mieszkańcom ulicy 
J. Piłsudskiego oraz ulicy Lipowej 

za poparcie mojej osoby w głosowaniu 
do Rady Miejskiej w Raciążu 

w dniu 21.10.2018w dniu 21.10.2018r. 

Z poważaniem 
Zbigniew Adamski
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W ostatnim czasie oferta sportowa dla 
mieszkańców Raciąża systematycznie 
się powiększa. Oprócz najbardziej po-
pularnej piłki nożnej odbywają się za-
jęcia z boksu, fitnessu czy nordic-wal-
kingu.  Można także trenować jedną z 

najstarszych sztuk walki – taekwondo. 

Co to za sport? 
Korzenie taekwondo sięgają jeszcze 

czasów przed narodzeniem Chrystusa, 
kiedy to na terenach dzisiejszej Ko-

rei opracowano prosty system walki. 
Obecnie jest to narodowy sport i tra-
dycyjna sztuka walki Koreańczyków. 
Początkowo używano go tylko do ce-
lów militarnych, potem zaadaptowano 
do użytku cywilnego, a w 2000 roku 

taekwondo stało się dyscypliną olimpij-
ską. Za twórcę tej sztuki walki uznaje 
się generała Choi Hong-hi. Kolory pa-
sów oznaczają stopień zaawansowania 
– od białego, przez żółty, zielony, nie-
bieski, czerwony aż po czarny.

Pod okiem profesjonalnego trenera 
Treningi taekwondo w Raciążu 

prowadzi trener Radosław Lisowski 
– trener II klasy Taekwondo Olimpij-
skiego, który na co dzień współpracuje 
z ciechanowską grupą Promyk. Na za-
jęcia, które odbywają się w każdy po-
niedziałek o godzinie 12:30 w budynku 
Szkoły Podstawowej w Raciążu uczęsz-
cza obecnie 18 osób, a w tym gronie 
znajduje się spora grupa dzieci. Oprócz 
treningów, podczas których doskonalą 
swoje umiejętności, biorą także udział 
w zgrupowaniach i turniejach oraz w 

Lidze Takewondo, która ostatnio odby-
wała się w Ciechanowie. Kolejne edycje 
odbędą się w Mławie, gdzie zawodnicy 
sprawdzą swoje siły w styczniu, oraz 
w Raciążu – adepci koreańskiej sztuki 
walki pojawią się w naszym mieście w 
marcu. 

Nauka od najlepszych
W setną rocznicę odzyskania nie-

podległości młodzi adepci trenujący 
w Raciążu mieli okazję podziwiać na 
pokazie w Hali MOSiR w Ciechano-
wie grupę KUKKIWON Taekwon-
do Demonstration Group, określanej 
mianem najlepszej grupy pokazowej 
taekwondo na świecie. Pokaz był bar-
dzo widowiskowy, a członkowie grupy 
na oczach widowni prezentowali swoje 
najlepsze umiejętności, m.in. rozbija-
nie desek kopnięciami niczym na fil-
mach z Brucem Lee. Wśród obserwu-
jących całe wydarzenie oprócz młodych 
zawodników, ich rodziców i trenerów 
był także dyrektor raciąskiej Szkoły 
Podstawowej Dariusz Mosakowski. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Runda jesienna za Błękitnymi 
10 listopada seniorska drużyna Błękitnych Raciąż wyjazdowym meczem z Kurpi-
kiem Kadzidło zakończyła rundę jesienną w rozgrywkach ciechanowsko-ostrołęc-
kiej Klasy A. 

Walka o powrót 
Latem zarząd klubu podjął starania by reaktywować drużynę seniorów, która 

wiosną 2018 została wycofana z rozgrywek IV ligi z powodu problemów finan-
sowych. Zapisy do drużyny zaczęły się pod koniec maja i ostatecznie zakończyły 
się sukcesem. Pod koniec czerwca zespół rozpoczął treningi pod okiem nowego 
trenera – Pawła Szpojankowskiego. Wykonaliśmy razem z zarządem klubu i za-
wodnikami kapitalną pracę[…]Żeby to zebrać poświeciliśmy naprawdę bardzo 
dużo swojego prywatnego czasu, ale udało się i jestem z tego powodu bardzo za-
dowolony. Udowodniłem także tym którzy kilka miesięcy wcześniej wymieniali 
mnie jako osobę, która nie chce drużyny seniorów, że byłem w gronie ludzi którzy 
ją reaktywowali. – mówi szkoleniowiec. 

Szkoda remisów
Błękitni kończą rundę jesienną z przyzwoitym bilansem 16 punktów w 13 me-

czach, na który złożyły się trzy zwycięstwa (3:1 z Borutą Kuczbork, 2:1 ze Świtem 
Baronowo i 2:0 z Jutrzenką Unieck), siedem remisów (2:2 z Pełtą Karniewo, 2:2 z 
Rzekunianką Rzekuń, 0:0 z KS Wąsewo, 0:0 z Konopianką Konopki, 1:1 z Koroną 
Karolinowo, 1:1 z GKS Pokrzywnica i 1:1 Kurpikiem Kadzidło) i tylko trzy poraż-
ki (1:3 z Orłem Sypniewo, 2:3 z Narwią Ostrołęka i 2:4 z Bartnikiem Myszyniec). 
Niedosyt pozostawia szczególnie liczba remisów, ponieważ gro z nich nie oddawało 
rzeczywistego przebiegu meczów. Co do samej gry uważam, że ta runda to nauka 
dla mnie i drużyny. Myślę, że praktycznie poza dwoma meczami z Sypniewem i 
Ostrołęką byliśmy zespołem o klasę lub dwie lepszym, w wielu meczach brakowało 
trochę skuteczności. Może nie jestem  zadowolony, ale usatysfakcjonowany wyni-
kiem – ocenia trener Błękitnych. Podopieczni Pawła Szpojankowskiego dysponują 
czwartą defensywą ligi – stracili 19 bramek, czyli tylko 4 więcej od najlepszego w 
tej statystyce GKS-u Pokrzywnica. Przerwę między rundami drużyna spędzi na 
9. miejscu. Treningi przed wiosenną częścią rozgrywek zawodnicy rozpoczną 14 
stycznia., a rozgrywki zostaną wznowione pod koniec marca 2019. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI  

W rozgrywkach ligi okręgowej B2 Ju-
niorów Młodszych Błękitni Raciąż zajęli 
4. miejsce. Różnice między pierwszymi 
czterema zespołami były jednak bardzo 
niewielkie. Również na 4. miejscu swo-
je rozgrywki zakończyli Młodzicy.

Juniorzy tuż za podium 
Raciążanie zaczęli rozgrywki moc-

nym akcentem, wygrywając na wyjeź-
dzie z beniaminkiem z Baboszewa 4:1 
(bramki Janiszewskiego, Załęckiego, 
Krawczuka i Lewandowskiwgo). W 
drugim meczu pokonali w Raciążu Ko-
ronę Szydłowo 2:1 – obie bramki zdo-
był Jacek Kopciński. W trzeciej kolejce 
młodzi Błękitni niestety nie zdobyli 
punktów, ulegając na wyjeździe MKS-
-owi Przasnysz 2:4 – do siatki trafili 
Grzegorz Krawczuk i Patryk Załęcki. 
Jak się okazało była to jednak jedyna 
porażka w pierwszych pięciu spotka-
niach. 4. seria gier przyniosła planową 
wygraną z Koroną Karolinowo – Błę-
kitni zwyciężyli 2:0, a obie bramki były 
autorstwa Krystiana Schodowskiego. 
W 5. kolejce podopieczni Pawła Szpo-
jankowskiego grali na wyjeździe z za-
wsze groźnym MKS-em Ciechanów. 
Mimo prowadzenia 2:0 po golach 
Jacka Kopcińskiego i Krystiana Scho-
dowskiego ostatecznie padł remis 2:2. 
W kolejnym spotkaniu zespół Pawła 
Szpojankowskiego pewnie pokonał 
Koronę Ostrołęka 4:0, a bramki zdoby-

li Grzegorz Krawczuk, Patryk Załęcki i 
Bartosz Krupiński (dwie). Z zerowym 
dorobkiem punktowym Błękitni wró-
cili z Makowa Mazowieckiego, ulegając 
Makowiance 2:5 (bramki Janiszewskie-
go i Załęckiego). Rewanżowy mecz z 
Orlętami Baboszewo przyniósł niespo-
dziewaną stratę punktów – przy Spor-
towej 1 padł remis 1:1, a dla raciążan 
trafił Krystian Schodowski. Wyjazd do 
Szydłowa przyniósł 3 punkty i wynik 
4:0 – bramkarza rywali pokonali Mi-
chał Lewandowski (dwukrotnie), Eryk 
Janiszewski i Bartosz Krupiński. Nie-
stety kolejne dwa spotkania nie popra-
wiły punktowego dorobku – najpierw 
Błękitni ulegli w Raciążu MKS-owi 
Przasnysz 2:3 (bramki Oskara Skier-
kowskiego i Patryka Załęckiego), a w 
Karolinowie przegrali z miejscową Ko-
roną 0:1. Ostatnie 3 kolejki to jednak 
komplet 9 punktów i aż 13 zdobytych 
bramek. Drużyna pokonała 6:0 MKS 
Ciechanów po bramkach Krystiana 
Schodowskiego, Patryka Załęckiego 
(dwóch), Michała Lewandowskiego, 
Jacka Kopcińskiego i trafieniu samo-
bójczym rywali, po niezwykle zaciętym 
starciu wywiozła komplet punktów z 
Ostrołęki wygrywając 1:0 z Koroną 
(gol Patryka Załęckiego) a na zakoń-
czenie rundy efektownie wygrała 6:3 z 
Makowianką Maków Mazowiecki. W 
tabeli młodzi Błękitni zajęli 4 miejsce z 
dorobkiem 26 punktów w 14 meczach 

na co złożyło się 8 zwycięstw, 2 remisy 
i 4 porażki. Lider z Przasnysza zgroma-
dził 6 punktów więcej.

 Młodzicy także czwarci
Podopieczni Olgerda Wszałkow-

skiego zaczęli rozgrywki niezbyt udanie 
– od wysokiej porażki 0:4 z Żurominie 
z miejscową Wkrą. W kolejnych trzech 
meczach było już zdecydowanie lepiej 
– Błękitni wygrali przy Sportowej 1 z 
Kryształem Glinojeck 3:2 (hat-tricka 
ustrzelił Mateusz Arceusz), 1:0 na wy-
jeździe z Wkrą Bieżuń (bramka Kacpra 
Pietrzaka) i zremisowali w Raciążu z 
Koroną Szydłowo 2:2 (trafienia Mate-
usza Arceusza i Jakuba Okrzesa). Punk-
tów niestety nie udało się przywieźć ze 
Strzegowa, gdzie raciążanie przegrali 
1:2, a honorową bramkę zdobył Ni-
kodem Sznajder. To niepowodzenie 
młodzicy powetowali sobie w kolejnym 
spotkaniu rozbijając u siebie Borutę 
Kuczbork 6:0, a bramki zdobyli Jakub 
Okrzes (dwie), Alicja Cybulska, Kac-
per Chmielewski, Krystian Kacprzak i 
Adam Chłopik. Z wyjazdowego meczu 
w Mławie kończącego rundę zespół 
wracał jednak w minorowych nastro-
jach – Błękitni ulegli aż 1:9, a jedyną 
bramkę zdobył Jakub Smoliński. Osta-
tecznie raciążanie w 7 meczach zdobyli 
10 punktów – odnieśli 3 zwycięstwa, 
raz zremisowali i trzykrotnie przegrali. 

DAWI ZIÓŁKOWSKI 

Juniorzy i Młodzicy zakończyli rozgrywki 

Trenują Taekwondo w Raciążu 
Raciąż – sport
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Światowy Dzień 
Pluszowego Misia!

W dniu 23.11.2018 r. dzieci z oddziału przedszkolnego SP w 
Baboszewie  świętowały dzień przyjaciela każdego dziecka. Z tej oka-
zji przyniosły do szkoły swoje pluszaki. W tym dniu wszystko było 
związane z misiami. W sali odbyło się przyjęcie urodzinowe, były 
tańce, zabawy i pyszny tort - oczywiście w kształcie misia. Ogląda-
ły filmy o różnych misiach. Odwiedziły również szkolną bibliotekę, 
gdzie Pani Urszula Minakowska opowiedziała im historię powstania 
tego święta. Na koniec zabawy dzieci otrzymały pamiątkowe dyplo-
my. Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie pozostanie we 
wspomnieniach na długi czas.

                                                                 WYCHOWAWCA - EWA KĘPCZYŃSKA 

Światowy Dzień Życzliwości w Sarbiewie
Światowy Dzień Życzliwości to jeden z najmilszych dni w roku. Pomysł tego dnia narodził się w Stanach Zjednoczo-

nych w 1973r. pod nazwą World Hello Day. Był on odpowiedzią na konflikt pomiędzy Egiptem a Izraelem. Miał służyć 
promowaniu idei pokoju na świecie. W Polsce pomysł podchwycili wrocławianie, którzy od 2006r. promują Światowy Dzień 
Życzliwości.

My również przyłączyliśmy się do akcji. W dniu dzisiejszym w naszej szkole odbył się apel związany z tematyką życz-
liwości. Udział w nim wzięli uczniowie klas ,,0", klasy IV, VII i VIII. Udowodnili,że z uśmiechem każdy wygląda dobrze. 
Zaprezentowali scenki sytuacyjne, w których odnosili się życzliwie do drugiej osoby. Zaśpiewali optymistyczne piosenki.

Dzień Życzliwości niech nie będzie obchodzony tylko raz w roku. Promujmy uśmiech, optymizm i pogodne nastawienie 
do ludzi i świata. Don`t worry, be happy:)!

MONIKA SZCZYTNIEWSKA

Szkolny jesienny konkurs 
recytatorski  
W dniu 21 listopada w  Szkole podstawowej w Baboszewie   już po raz czwarty 
odbył się konkurs poświęcony tematyce jesiennej. Siedem uczennic z klas IV-VII 
zaprezentowało wiersze polskich poetów, których motywem przewodnim jest je-
sień. Laureatki konkursu to:

Maja Jabłońska - I miejcse ,  Dominika Smolińska - II miejsce, Alicja Zimow-
ska - III miejsce 

          Konkurs został zorganizowany przez panie: Mariolę Białecką, Urszulę 
Minakowską oraz uczennicę klasy VI A, Karolinę Jankowską. 

W klasie I b w listopadzie prowadzony był blok tematyczny "Jemy zdrowo 
i kolorowo". Dzieci poznały wartości odżywcze warzyw i owoców. Na zajęciach 
technicznych wspaniałe bawiły się tworząc z warzyw i owoców niezwykłe ludziki, 
zwierzątka, piramidy itp. Warto pamiętać, że warzywa i owoce nie tylko uroz-
maicają nasze dania, nadają im pięknych kolorów, ale przede wszystkim mają 
ogromny wpływ na nasze zdrowie. Zawierają one bowiem cenne witaminy, sole 
mineralne oraz błonnik i enzymy. Warzywa i owoce najlepiej zjadać na surowo w 
postaci deserów lub surówek, zachowują wtedy najwięcej wartości smakowych i 
odżywczych. Jedząc trzy porcje warzyw oraz dwie porcje owoców dziennie, po-
magamy sobie w utrzymaniu pięknej sylwetki i dobrego samopoczucia, ale przede 
wszystkim zdrowia.

INFORMACJE PRZEKAZAŁA PANI WIOLETTA  KOWALSKA 

Baboszewo – kultura
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W ostatnim czasie pojawiła się infor-
macja powstaniu w Raciążu pracowni 
dziennikarskiej, a także planach utwo-
rzenia internetowego radia. Okazuje 
się, że do realizacji założeń jest całkiem 
blisko.

Nowe oblicze miejskiej biblioteki 
Dzięki środkom pozyskanym z 

Funduszy Europejskich zmieni się 
wygląd raciąskich budynków użytecz-
ności publicznej – głównie chodzi o 
ich termomodernizację by wprowa-
dzić oszczędności w poborze energii 
cieplnej. Na „pierwszy ogień” poszedł 
budynek Miejskiego Centrum Kultury 
Sportu i Rekreacji, kończy się remont 
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej, 
a za chwilę na dobre ruszy docieplanie 
budynku Miejskiej Biblioteki. Już w 
2019 zostanie także zmodernizowane 
jej wnętrze. Zostanie ono przygotowa-
ne w ten sposób, by wydzielić w nim 
miejsce dla zaplecza dziennikarskiego. 
Chcemy stworzyć w specjalnie przy-
gotowanym pomieszczeniu pracow-
nie dziennikarsko-fotograficzną. Puls 
Raciąża cały czas się rozwija i ludzie 
chętnie go czytają, dlatego w bibliotece 
powstanie coś na wzór redakcji. – mówi 
dyrektor MCKSiR Artur Adamski. 

W przyszłym roku radio?
Oprócz przygotowania miejsca do 

tworzenia gazety w Raciążu chcą iść 
krok dalej. W mieście ma powstać in-
ternetowa rozgłośnia, która mieściłaby 
się w budynku MCKSiR przy Parko-
wej. Wstępny plan jest taki, żeby ruszyć 
z radiem w przyszłym roku, myślę że w 

granicach lipca-sierpnia. Oczywiście 
mierzymy siły na zamiary i na pewno 
to nie byłby program kilkunastogo-
dzinny. Myślę że na początku to będą 
2-3 godziny, a z czasem myślę że to 
się zwiększy. Chcemy podążyć tropem 
Radia Płońsk, tzn. przedstawiać głów-
nie wiadomości lokalne bo mieszkańcy 

nie chcą słuchać o tym co się dzieje w 
Warszawie. Ciekawą opcją byłyby roz-
mowy z lokalnymi przedsiębiorcami o 
ich planach dla miasta czy gminy. Na 
pewno chciałbym aby w to wszystko 
włączyła się również młodzież, może 
stworzyła jakąś własną audycję[…] W 
tej przestrzeni jest zarówno w mieście 

jak i na terenie gminy nisza i myślę że 
uda się ją zapełnić. – powiedział dyrek-
tor placówki. Studio radiowe będzie 
przygotowane na wysokim  poziomie i 
wyposażone w niezbędny do prowadze-
nie i nagrywania audycji sprzęt. 

DAWID ZIÓŁKOWSKI 

Internetowe radio w Raciążu?
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W mijającym miesiącu przedszkolaki 
wzięły udział wydarzeniach upamięt-
niających 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości (warsztaty, uroczyste 
akademie), nie zabrakło również kon-
kursów, wycieczek i ciekawych przed-
stawień teatralnych.

Jesienią nasze przedszkole odwie-
dzili aktorzy ze Studia Artystyczne-
go AKADA, którzy zaprezentowali 
przedstawienie pod tytułem „Kto jest 
najpiękniejszy”. Był to teatrzyk pełen 
humoru i zabawnych sytuacji i przed-
stawił historię zwierzątek: leniwego 
motyla Maurycję, pszczółki, konika 

polnego, pająka, mrówki i motylka. 
Wspaniale rozbudowane przedstawie-
nie powstało na motywie klasycznej 
baśni Ezopa. Dzieci podczas przedsta-
wienia dowiedziały się, że prawdziwe 
piękno nie ma nic wspólnego z pięk-
nem zewnętrznym. Nie liczy się piękny 
i atrakcyjny wygląd, lecz przede wszyst-
kim dobre serce i chęć pomagania in-
nym w potrzebie.

 Po raz kolejny gościliśmy Agencję 
Artystyczną MAT z Olsztyna, która 
zaprezentowała dzieciom przedstawie-
nie pod tytułem "Przygody nutki pół-
nutki". Dzieci również brały udział w 

przedstawieniu. W konkursie wiedzy 
o muzyce wygrała Marysia z grupy 5 – 
latków. 

Uroczyste świętowanie 
W grupie 5 - latków "Słoneczka", 

oraz grupach dzieci 6 - letnich "Grzyb-
ki" i "Żabki" odbyły się warsztaty dla 
Rodziców. Tematem spotkania były 
"Kotyliony na Święto Niepodległości". 
Rodzice wspólnie z dziećmi z wielkim 
zapałem i zaangażowaniem tworzyli 
kotyliony, które później przypną do 
ubrań na uroczystość z okazji Święta 
Niepodległości. 

Również w przedszkolu świętowa-
liśmy 100 -lecie Odzyskania Niepodle-
głości. Został przygotowany na tą oka-
zję program patriotyczny w wykonaniu 
wszystkich grup, spacer Niepodległości z 
wiatraczkami w barwach ojczystych, a  o 
godzinie 11:11 w parku odśpiewaliśmy 
Hymn Polski. Braliśmy również udział w 
akcji "Rekord dla Niepodległej".

Dzień pluszowego misia
W grupie Słoneczka gościem była 

pani bibliotekarka Danuta Kantorow-
ska z Biblioteki Publicznej w Raciążu, 
która czytała dzieciom legendy o Polsce 
oraz rozmawiała o Święcie Niepodle-
głości. Spotkanie było bardzo ciekawe 
i przebiegło w miłej, radosnej atmosfe-
rze. Dzieci chętnie udzielały się w dys-
kusji i z uwagą wysłuchały czytanych 
legend.  

Dzieci z grupy 5 - latków Słoneczka 
wzięły udział w konkursie plastycznym 
organizowanym przez Centrum Zdro-
wia Szansa w Płońsku. Przedszkolaki w 
szczytnym celu wykonały upominki, w 
formie obrazka z hasłami wspierający-
mi osoby niepełnosprawne. 

Przedszkolaki wzięły udział w kam-
panii ekologicznej DZIEŃ CZYSTE-
GO POWIETRZA - Kochasz dzieci? 
Nie pal śmieci! Z tej okazji wykonały 
plakaty, które zostały powieszone na 
korytarzu w Urzędzie Miasta w Racią-
żu.

Dnia 26.11.2018r. obchodziliśmy 
święto Pluszowego Misia. Z tej oka-
zji przedszkolaki przyniosły ulubioną 
przytulankę i miło spędziły ten dzień. 
Z okazji tego ważnego dla przedszko-

laków dnia dzieci wybrały się do Ra-
ciąskiego Centrum Kultury na teatrzyk 
specjalnie z tej okazji przygotowany

Spotkanie z Mikołajem
Dnia 6 grudnia 2018r. do naszego 

przedszkola zawitał długo wyczekiwany 
gość - Święty Mikołaj. Podczas tego 
spotkania dzieci zaśpiewały Mikołajo-

wi piosenki, recytowały wierszyki. Z 
iskierkami radości w oczach wyczeki-
wały Mikołajkowych niespodzianek. 
Po takim powitaniu Mikołaj z radością 
i uśmiechem na twarzy rozdał przed-
szkolakom upominki, na które tak dłu-
go czekały.

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W RACIĄŻU

Wieści z Miejskiego Przedszkola w Raciążu

Jesień pełna atrakcji

Raciąż – aktualności



29Raciąż – aktualności

Wigilią   nazywamy wieczór poprze-
dzający święto Bożego Narodzenia. 
Jej nazwa wywodzi się z języka łaciń-
skiego (vigilare) i oznacza czuwanie, 
straż nocną, wartę.   Wigilijna tradycja   
współcześnie kojarzona jest głównie 
z dwunastoma potrawami, choinką i 
prezentami. Z czym jeszcze kojarzy się 
nam to szczególne święto?

Łamanie się opłatkiem jest jed-
nym z najbardziej rozpowszechnionych 

zwyczajów świątecznych nie tylko w 
Polsce, ale i na całym świecie. Pierw-
sze wzmianki o łamaniu się opłatkiem 
w Polsce pochodzą z końca XVIII w. 
Zwyczaj ten swoje korzenie bierze z 
początków chrześcijaństwa. W tym 
okresie nie był on jeszcze łączony z 
Wigilią, lecz istniał jako symbol wspól-
noty duchowej między chrześcijanami. 
Pierwotnie rolę opłatka pełnił chleb, 
który błogosławiono i dzielono się nim 
z wiernymi. 

Wolne miejsce przy stole jest 
zwyczajem świątecznym powszechnie 
znanym. Zgodnie z tą tradycją przy 
wigilijnym stole należy postawić jedno 
wolne nakrycie dla zagubionego gościa 
bądź wędrowca. Wolne miejsce przy 

stole symbolizuje pamięć o naszych bli-
skich, którzy nie mogą być z nami w 
czasie wigilii. Symbolika wolnego miej-
sca przywodzi także na myśl pamięć o 
zmarłym członku rodziny.

 Wiele rodzin w Polsce wieczerzę 
wigilijną rozpoczyna dopiero po ukaza-
niu się na niebie pierwszej gwiazdy. Ten 
zwyczaj świąteczny powstał na pamiąt-
kę gwiazdy betlejemskiej, którą mieli 
ujrzeć Mędrcy zmierzający do Betle-

jem. Zwyczaj związany z parzystą liczbą 
osób przy stole nie jest już dziś prakty-
kowany, ale dawniej było inaczej. Naj-
częściej praktykowano go w domach 
szlacheckich. Zgodnie z tą tradycją nie 
parzysta liczba osób przy stole miała 
jednej z nich przynieść cały rok nie-
szczęść. Szczególnie obawiano się liczby 
13, która według biesiadników miała 
być najbardziej feralna. W sytuacji, gdy 
liczba osób przy wigilijnym stole była 
nieparzysta, zapraszano do stołu osobę 
ze służby, żeby uniknąć związanego z 
nieparzystą liczbą nieszczęścia. 

Śpiewanie kolęd to chyba jeden z 
najmilszych świątecznych zwyczajów. 
Również jeden z najbardziej znanych i 
najczęściej dziś praktykowanych. Zwy-

czaj śpiewania kolęd do Polski przynie-
śli franciszkanie, którym zawdzięczmy 
też zwyczaj budowania szopek bożona-
rodzeniowych. Nieodłącznym elemen-
tem świąt Bożego Narodzenia jest cho-
inka. Zwyczaj jego zdobienia przyszedł 
do nas z Niemiec, choinki zaczęliśmy 
dekorować dopiero na przełomie XVIII 
i XIX. Choinkę powinno się ubierać 
dopiero 24 grudnia. Jej poszczególne 
elementy mają swoją symbolikę. I tak 
światełka to znak przyjścia Chrystusa 
na świat, ozdoby są symbolem łaski Bo-
żej, łańcuch to symbol węża – kusiciela, 
a jabłka – grzechu. 

Według jednej z tradycji na świą-
tecznym stole powinna znaleźć się 
nieparzysta liczba potraw, co zaprzecza-
łoby zwyczajowi, według którego sym-
bolem potraw na wigilijnym stole jest 
liczba dwanaście. Każda liczba potraw 
miała swój symbol. I tak np. siedem 
dań symbolizowało dni tygodnia, zaś 
dziewięć dań oznaczało liczbę chórów 
anielskich. Symbolika liczby dwanaście 
jest równie ważna – chodzi bowiem o 
dwunastu apostołów.

 Zgodnie tradycją pod obrus na-
leży położyć garstkę siana. Jest ono 
symbolem żłobka, w którym leżało 
Dzieciątko Jezus. Domownicy mogą 
też spróbować wyciągnąć źdźbło siana 
spod obrusa. Ten, który wyciągnie naj-
dłuższe, będzie cieszył się największym 
szczęściem i powodzeniem w nadcho-

dzącym roku. 
 Święta Bożego Narodzenia powin-

ny kojarzyć się z dwoma kolorami: zie-

lonym i czerwonych. To w 
tych barwach najczęściej 
przygotowywane są ozdo-
by świąteczne. Zieleń jest 
symbolem nadziei i wier-
ności, natomiast czerwień 
to symbol krwi Chrystusa.

   Święta Bożego 
Narodzenia to przede 
wszystkim rodzinne świę-
ta. Pamiętajmy więc w 
tym szczególnym czasie, 
by spędzić je z bliskimi i 
rodziną przy wspólnym 
stole, śpiewając kolędy, 
dzieląc się opłatkiem i 
obdarowując miłością. To 
najpiękniejszy prezent na 
święta. Niech więc świa-
tło betlejemskie rozjaśnia 
swym ciepłem i radością 

nasze serca. Wesołych Świąt! 
OPRACOWAŁA 

MARIANNA GÓRALSKA

Pierniczki 
świąteczne

Święta kojarzą nam się z zapachem 
pierników… ale pięknie wyglądają 
one również jako ozdoba choinkowa. 
Poniżej przedstawiamy przepis dla ła-
suchów:

Składniki na około 100 sztuk:
550 g mąki pszennej (+ odrobina 

więcej do podsypywania)
300 g miodu (z miodem sztucz-

nym pierniczki zmiękną szybciej, niż z 
prawdziwym)

100 g cukru pudru
120 g masła
1 jajko
2 łyżeczki sody oczyszczonej
30 - 40  g przyprawy  do piernika 

(lub mniej, jeśli przyprawa jest mocna, 
dobrej jakości)

kakao (niekoniecznie, tylko dla ko-
loru, tym razem dałam 2 łyżeczki)

Miód i masło podgrzać w garnusz-
ku, do rozpuszczenia się masła i miodu, 
przestudzić. Dodać pozostałe składniki 
i wyrobić lub zmiksować. Jeśli ciasto 
będzie zbyt miękkie, schłodzić (będzie 
się lepiej wałkowało).

Wałkować na stolnicy na grubość 
2 - 3 mm lekko podsypując mąką 
(grubsze pierniczki są bardziej miękkie 
po upieczeniu). Wykrawać pierniczki o 
dowolnych kształtach i przekładać na 
blachę wyłożoną papierem do piecze-
nia.

Pierniczki z otworkiem do prze-
wlekania - otworek należy zrobić przed 

pieczeniem (np. słomką do napojów).
Pierniczki z witrażykami - rów-

nież  przed upieczeniem  w dużym 
pierniczku wykrawać mniejszy otwo-
rek, nasypać do niego pokrusznych 
landrynek (z górką) i piec na macie 
teflonowej, ściągając z blachy dopiero 
po ostygnięciu.

Pierniczki dekoracyjne - bezpo-
średnio przed pieczeniem powierzchnię 
pierniczka należy posmarować roztrze-
panym jajkiem; przykleić cukrowe pe-
rełki, orzechy itp. wciskając je w ciasto.

Piec około 8 - 10 minut w tempe-
raturze 180ºC, jeśli z witrażykami 11 
- 12 minut w temperaturze 150ºC.

Lukrować lub dekorować czekola-
dą po upieczeniu.

Pierniczki po upieczeniu są twarde, 
później zmiękną (należy je przechowy-
wać w szczelnie zamkniętym pojemni-
ku). Bardzo długo i dobrze się przecho-
wują (nawet kilka miesięcy). Można 
upiec je kilka tygodni przed świętami, 
lukrowanie zostawiając na później.

Co zrobić, by pierniczki zmiękły?
Pierniczki po upieczeniu są zazwy-

czaj mocno twarde (powoduje to do-
datek miodu). By zmiękły potrzebują 
pochłonąć odpowiednią dawkę wilgoci 
np. z powietrza lub owoców. Wtedy 
będą rozpływały się w ustach! Ułóż 
pierniczki (jeszcze przed lukrowaniem) 
na kratce i przenieś do pomieszczenia 
o wysokiej wilgotności. Jeśli u Ciebie 
w domu jest dość sucho, schowaj pier-
niczki do szczelnej puszki z kawałkami 
obranych jabłek. Jabłka wymieniaj co 
parę dni, by nie zaczęły pleśnieć. Pier-
niczki będą chłonęły wilgoć z owoców.

Smacznego :-)

Świąteczne zwyczaje czyli jak obchodzimy święta

Święta tuż tuż
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Jak wspominaliśmy w ostat-
nim czasie Artur Adamski 
został Radnym Rady Powiatu 
Płońskiego. Podczas I sesji 
Rady Powiatu wybierane 
były władze powiatu i miesz-
kaniec naszego miasta został 
wybrany członkiem Zarządu 
Powiatu. To bardzo ważna dla 
naszego miasta wiadomość.

Zarząd powiatu wyko-
nuje uchwały rady powiatu 
i zadania powiatu określone 
przepisami prawa. Do za-
dań zarządu powiatu należy 
w szczególności: przygoto-
wywanie projektów uchwał 
rady powiatu, wykonywanie 
uchwał rady powiatu, gospo-
darowanie mieniem powiatu, 
wykonywanie budżetu powiatu, za-
trudnianie i zwalnianie kierowników 
jednostek organizacyjnych powiatu.

Artur Adamski uzyskał mandat 
Radnego Rady Powiatu Płońskiego w 

ostatnich wyborach samorządowych. 
Jego program wyborczy zakłada m.in. 
zapewnienie godnych i sprawnych wa-
runków obsługi - skrócenie kolejek w 
wydziale komunikacji w Starostwie 

Powiatowym m.in. poprzez utworze-
nie punktu wydziału komunikacji w 
mieście Raciąż; poprawienie funkcjo-
nowania opieki zdrowia – m.in. po-
przez zwiększenie współpracy Powia-

tu z Gminami, mądre i 
przemyślane inwestycje 
- zwiększenie komplek-
sowość realizowanych in-
westycji m.in. poprzez 
łączenie budowy dróg z 
pozostałą infrastrukturą 
towarzyszącą; tożsamość 
wizualna małej infrastruk-
tury; sprawiedliwe dziele-
nie środków powiatowych 
- maksymalizowanie ko-
rzyści dla mieszkańców - 
jakie płynną z wykorzysta-
nia zewnętrznych źródeł 
dofinansowania poprzez 
zwiększenie współpracy 
powiatu z instytucjami 
pozarządowymi w każdej 
gminie oraz zwiększenie 

bezpieczeństwa – poprawa oznakowa-
nia poziomego i pionowego na dro-
gach powiatowych; ogólnopowiatowe 
projekty, konkursy z zakresu poprawy 
bezpieczeństwa. 

To bardzo ważne dla miasta, że 
będzie miało swojego przedstawiciela  
nie tylko w Radzie Powiatu Płońskie-
go a w samym jego Zarządzie. Już od 
bardzo dawna nie było osoby, która 
bezpośrednio reprezentowałaby miasto 
Raciąż, mieszkańców i ich potrzeby w 
radzie powiatu. Arturowi Adamskiemu 
gratulujemy sukcesu i życzymy owoc-
nej pracy.

REDAKCJA

Artur Adamski został członkiem Zarządu Powiatu Płońskiego

Raciążanin w Zarządzie Powiatu
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